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POVZETEK  

Diplomsko delo Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic – študija primera Rdeči 

čeveljci obravnava pravljice, analize vsebin in sporočil, ki jih ima vsaka pravljica. 

Obravnavane bodo tri pravljice za otroke danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena iz 

zbirke Pravljice (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, iz danščine prevedla Silvana Orel Kos, 

ilustrirala Marija Lucija Stupica). Te pravljice so: Mala morska deklica, Stanovitni kositrni 

vojak in Rdeči čeveljci. 

Poleg omenjenih so tu še pravljice za odrasle ženske ameriške pesnice, pisateljice, 

psihoanalitičarke, doktorice klinične psihologije Clarisse Pinkole Estés. Pravljice so izšle v 

zbirki Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske (Nova Gorica: 

Založba Eno, 2002, prevedla Vera Čertalič). Naslov izvirnika je Women Who Run With the 

Wolves, 1995. 

Glavni cilj diplomskega dela je bolje spoznati že omenjene pravljice, spoznati njihova 

sporočila, pomen, spoznati razlike med sprejemanjem pravljic za otroke in odrasle. 

 

Ključne besede: pravljice, Hans Christian Andersen, ženske, ki tečejo z volkovi, Clarissa 

Pinkola Estés, Mala morska deklica, Stanovitni kositrni vojak, Rdeči čeveljci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ABSTRACT 

The thesis Theory of Clarissa Pinkola Estes and analyses of fairy tales – case study of the Red 

shoes deals with fairy tales, analyses of contents and messages that every fairy tale has. Three 

fairy tales for children of the Danish fairy tale writer Hans Christian Andersen from the 

collection Fairy Tales (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, translated from Danish by Silvana 

Orel Kos, illustrated by Marija Lucija Stupica) will be discussed. These fairy tales are: The 

Little Mermaid, The Steadfast Tin Soldier and The Red Shoes. 

In addition to these, there are also fairy tales for adult female of the American poet, writer, 

psychoanalyst, doctor of clinical psychology Clarissa Pinkola Estés. The fairy tales were 

published in the book Women Who Run With the Wolves: myths and stories about the 

archetype of a Wild Woman (Nova Gorica: Založba Eno, 2002, translated by Vera Čertalič). 

The original title is Women Who Run With the Wolves, 1995. 

The main objective of the thesis is a better understanding of the aforementioned fairy tales, 

getting to know their messages, meanings and to recognize the difference between the 

reception of fairy tales for children and adults. 

 

Keywords: fairy tales, Hans Christian Andersen, Women Who Run With the Wolves, 

Clarissa Pinkola Estés, The Little Mermaid, The Steadfast Tin Soldier, The Red Shoes 
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1 UVOD 

 

»Pravljice Hansa Christiana Andersena (1805–1875) so že 150 let darilo za vse otroke (tudi 

tiste odrasle) tega sveta. Z občutkom za lepo in pravo ter z blagim posmehom nam še danes 

pomagajo razumeti svet, pa naj so se življenjske razmere še tako spremenile« (Kovač, 2005, v 

Pravljice H. C. Andersen, 2005). 

26 pravljic je izšlo pod skupnim naslovom Pravljice pri Mladinski knjigi leta 2005. Iz 

danščine jih je prevedla Silvana Orel Kos, ilustrirala jih je Marija Lucija Stupica, uvodno 

besedilo pa je napisala Polonca Kovač. 

Pravljične zgodbe […] opozarjajo na tisoč malenkosti, šolajo našo tankočutnost in nam 

pomagajo, da si ustvarimo lastno sodbo. V teh pravljicah tiči ves svet v svoji raznolikosti 

– vesel in poetičen, tragičen, malenkosten, strpen in škodoželjen in ves prekipevajoč kot 

življenje samo. Andersenove pravljice vzbujajo radovednost, dvom in strpnost, silijo nas 

k premišljevanju, kako in zakaj, in nam pomagajo, da se počutimo doma na tem svetu. 

Lepo je, da jih imamo (Kovač, 2005, v Pravljice H. C. Andersen, 2005). 

V diplomskem delu so interpretirane tri pravljice za otroke, in sicer: Mala morska deklica, 

Rdeči čeveljci in Stanovitni kositrni vojak. Kot nasprotje pravljic za otroke so interpretirane 

pravljice za odrasle ženske avtorice Clarisse Pinkole Estés, rojene leta 1945, ki so izšle pod 

naslovom Ženske, ki tečejo z volkovi, Miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske. Cilji 

diplomskega dela so: bolje poglobiti se v pravljice, ki so predmet diplomskega dela, spoznati 

sporočila in se iz njih nekaj naučiti; spoznati in ločiti med pravljicami za otroke (avtorja H. C. 

Andersena – tri pravljice) in pravljicami za odrasle, v tem primeru ženske, sporočila in pomen 

za vsako pravljico posebej (avtorice C. Pinkole Estés – celotno knjigo pravljic Ženske, ki 

tečejo z volkovi); spoznanja znati uporabiti v vsakdanjem življenju ter pri delu in življenju z 

otroki v vrtcu. 

Knjiga Ženske, ki tečejo z volkovi na novo osvetljuje medosebne odnose, podobo o sebi    

in različne oblike odvisnosti. Prebuja spomine na druge kraje, čase in načine bivanja, 

poglablja in razprostira zgodbe in mite. C. Pinkole Estés začne z zgodbo o La Lobi – 

volčji ženski, ki zbira kosti in zapoje nad njimi, da oživijo in se odenejo v meso, nato pa 

popelje skozi šestnajst pravljic, vitaminov za dušo, kot jim reče, v katerih tke vezi z 

divjo žensko. Kajti prav divja ženska v Sinjebradcu prišepne mladi ženski, kako naj se 

reši pred morilskim možem, v modri Vasilisi pa Jaga baba, ki ve, da preveč znanja 

preveč zgodaj škoduje, v Okostnjakinji obudi ljubezen moškega, v La Mariposi je stara 

indijanka, ki pozna moč telesa, v mitu o Perzefoni je Demetra in Baubo – boginja 

plodnosti in trebušnega smeha, v Brezroki deklici kraljica mati. Divji raček je pravljica o 

iskanju pripadnosti, Medved mlade lune govori o jezi kot učiteljici ter o potrpežljivosti, 

vztrajnosti in odpuščanju, La Llorona o pretočnosti ustvarjalnih tokov, Tjulnica o maski, 

ki jo nosimo, in nujni občasni samoti, Rdeči čeveljci o upornosti, Deklica z vžigalicami o 

sestradani duši, Zlatolaska o mračnih skrivnostih. Razlaga pravljic in mitov vsebuje 

zemljevid vseh pasti, znanih in nepričakovanih, ki jih ženska srečuje med instinktivnim 

jazom divje ženske pa tudi poziv, da naj se spoprime s tistim, česar se najbolj boji, tj. s 

svojo močjo (Kovač, 2015).  
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V uvodnem delu so obrazloženi pomen pravljic, različne teorije pravljic, feministična teorija 

pravljic, feministična analiza ženskih likov v pravljicah, feministična analiza ženskih likov v 

pravljicah po H. C. Andersenu, feministična analiza ženskih likov v pravljicah po C. Pinkole 

Estes. V teoretičnem delu so predstavljeni cilji, življenje in delo H. C. Andersena, 

interpretacija pravljic Mala morska deklica, Rdeči čeveljci in Stanovitni kositrni vojak, skupne 

značilnosti teh pravljic, primerjalna analiza izbranih treh omenjenih pravljic, ključna 

spoznanja, ki jih želi avtor sporočiti skozi te tri pravljice. V nadaljevanju teoretičnega dela so 

predstavljeni življenje in delo C. Pinkole Estés, interpretacije pravljic in zgodb Ženske, ki 

tečejo z volkovi v celoti in povzetek za vsako zgodbo, ključna spoznanja pravljic C. Pinkole 

Estés, razlike med pravljicami H. C. Andersena in C. Pinkole Estés, primerjalna analiza 

pravljic Rdeči čeveljci H. C. Andersena in C. Pinkole Estés. Druga polovica diplomskega dela 

je empirični del, v katerem so odgovori na naslednja vprašanja: 

 

1. Podobnosti in razlike med pravljicama Rdeči čeveljci H. C. Andersena in C. Pinkole 

Estés. 

2. Kakšna so sporočila izbranih pravljic Mala morska deklica, Rdeči čeveljci in 

Stanovitni kositrni vojak H. C. Andersena? 

3. Kakšna so sporočila pravljice Rdeči čeveljci C. Pinkole Estés? 

4. Kako otroci sprejemajo Andersenove pravljice v vrtcu? 

5. Kako so se otroci odzvali na branje Andersenovih pravljic Rdeči čeveljci?  

 

Zadnje poglavje je sklepni del, v katerem so ovrednoten pomen obravnavane teme ter 

predlogi izboljšav oblik in vsebin. Ob koncu je navedba literature. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V tem poglavju so predstavljeni pomen pravljic, različne teorije pravljic, feministična teorija 

pravljic, feministična analiza ženskih likov v pravljicah ter feministična analiza ženskih likov 

v pravljicah Hansa Christiana Andersena in Clarise Pinkole Estés. 

 

2.1 PRAVLJICE IN NJIHOV POMEN 

 

Pravljice imajo pomen pri odraščanju otrok. Da lahko obvlada psihološke probleme 

odraščanja – premaga narcistična razočaranja, stiske, tekmovalnost, se odreče odvisnostim, 

doseže občutek samostojnosti in lastne vrednosti ter si oblikuje občutek moralne dolžnosti – 

mora najprej razumeti, kaj se dogaja v zavestnem delu njegove duševnosti, šele potem lahko 

obvladuje tisto, kar se dogaja v nezavednem. Pravljice omogočajo nove razsežnosti, ki jih 

vključuje v dnevno sanjarjenje in z njimi bolj usmerja svoje življenje. Freudov recept je, da 

ima življenje smisel, če se zna pogumno boriti proti tistemu, kar ima v njegovih očeh 

ogromno, neobvladljivo premoč. Pravljice sporočajo, da se v življenju ni mogoče izogniti 

spopadanju z resnimi težavami, da je ta boj bistveni del človeškega obstoja in ravno zato, če 

se zna in zmore postaviti po robu težavam, premaga ovire in na koncu zmaga. Pravljice nas 

seznanijo z osnovnimi človekovimi bivanjskimi stiskami.  

Pravljice predstavljajo dvojnost, za katero se je treba boriti. Spozna, da sta v pravljicah dobro 

in zlo; tako je ta dvojnost lahko v človeku in tudi v življenju. Dvojnost predstavlja problem, 

za katerega rešitev se je treba boriti. Spoznajo, da zlo ni dobro, in se na koncu vedno slabo 

konča. Ravno nasprotno je z dobroto, s poštenjem, prijaznostjo.  

»Pravljični liki niso ambivalentni – niso dobri in hudobni hkrati, kot smo resnični 

ljudje. Oseba je bodisi dobra ali hudobna, vmes ni ničesar. En brat je neumen, drugi 

pameten. Ena sestra je dobra in pridna, drugi dve sta hudobni in leni. Ena je lepa, drugi 

dve sta grdi. Poleg tega otrok ne izbira toliko med dobrim in zlim, kolikor se odloča 

glede na to, kdo mu je simpatičen in kdo zoprn. Bolj kot je dobri lik preprost in odkrit, 

laže se otrok identificira z njim in odkloni slabega. Otrok izbere tako, da se iskreno 

vživi v eno od pravljičnih oseb. Če je ta pravljična oseba zelo dobra, potem se otrok 

odloči, da bi bil tudi sam rad dober« (Bettelheim, 1991, str. 15).  

Pravljice se velikokrat začnejo z materino ali očetovo smrtjo pa z zgodbo o tem, da so se 

starši postarali in da je prišel čas, da se umaknejo novi generaciji. Tako se lahko bralec 

spopada s tem problemom in razmišlja o njem. Odslikavajo človekove notranje procese. So 

knjižna oblika, ki usmerja k odkrivanju lastne identitete, in pokažejo, katere izkušnje so 

potrebne za nadaljnji razvoj značaja. 

»Pravljice otroke opogumljajo, češ da lahko resnično premagajo velikana – tj. 

odrastejo. Branje ni enakovredno poslušanju zgodbe, kajti če otrok bere sam, si lahko 
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misli, da samo neki neznanec – ki je napisal zgodbo ali sestavil knjigo – odobrava, da 

otrok prelisiči ali pokonča velikana. Če pa mu zgodbo povejo njegovi starši, je otrok 

prepričan, da odobravajo domišljijsko maščevanje za občutek ogroženosti, ki izvira iz 

prevlade odraslih« (Bettelheim, 1991, str. 37). 

 

2.2 RAZLIČNE TEORIJE PRAVLJIC 

 

Poleg feministične teorije so znane še: folkloristična, strukturalistična, literarna, 

psihoanalitična, sociološka in poststrukturalistična teorija. Skupaj je torej sedem teorij, ki se 

ukvarjajo s preučevanjem ljudskih pravljic. V začetku 20. stoletja sta prevladovali dve teoriji, 

in sicer folkloristična in strukturalistična. V drugi polovici 20. stoletja je slogovno-literarna 

teorija Maxa Lüthija pomembno vplivala na nadaljnje raziskave v Evropi. Nadaljevalo se je 

zanimanje za pravljice in psihoanalizo (S. Freud). Psihoanalitična teorija Bruna Bettelheima je 

postala priljubljena, obenem tudi kritizirana zaradi povezovanja modela ljudske pravljice s 

spolnostjo. Sociološki pristop je postal vodilen v 80. in 90. letih ter je pomembno vplival na 

razvoj feminističnega pogleda na model ljudske pravljice in študij spolov.  

 

2.3 FEMINISTIČNA TEORIJA PRAVLJIC 

 

Je raznolika zbirka socialnih teorij, političnih gibanj in moralnih filozofij, prežeta z 

izkušnjami žensk. Kot socialno gibanje se osredinja na zmanjšanje oz. izničenje neenakosti 

med spoloma. Promovira pravice, interese in zadeve žensk v družbi. Za nekatere raziskovalce 

je feminizem širši in ni strogo vezan samo na spol. Feministi se zavzemajo za pravice žensk 

(pravice do splava, nenasilje nad ženskami, porodniški dopust, spolno nenadlegovanje …). 

Feministi se zavzemajo za pravice žensk in enakost v družbi (Wikipedija, prosta 

enciklopedija). Predstavnice feminističnega pristopa so tri: ameriška znanstvenica Maria 

Tatar The hord facts of the Grimms´fairy tales, 2003, britanska mitologinja Maria Warner 

(Form the Beast to the Blonde: On fairy tales and their tellers, 1994 in (1945) (Woman who 

run with wolves, 1993; v slov. 2003 in Clarissa Pinkola Estés. V sodobnosti je največ 

pozornosti izzvala knjiga ameriške psihoanalitičarke C. Pinkola Estés, knjiga z naslovom 

Ženske, ki tečejo z volkovi (2003). Avtorica je ob analizi pravljic analizirala arhetip divje 

ženske.  
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2.4 FEMINISTIČNA ANALIZA ŽENSKIH LIKOV V PAVLJICAH 

 

Tradicionalna podoba žensk, mater je, da so ostajale doma ter skrbele za dom in otroke, 

družino, označene so predvsem z lepotnimi ideali in nežnostjo. V pravljicah nekaterih kultur 

in plemenskih skupnostih je ženska bolj podrejena in mora biti uslužna moškemu. V 

pravljicah zahodnega sveta pa ima ženska več svobode. Tudi v pravljicah ženske rojevajo 

otroke, so matere in opravljajo tradicionalne vloge; v veliki meri so izključene iz poklicev z 

visokim položajem in s položajem oblasti. Ženske naj bi ustvarjale toplino, varnost in 

čustveno podporo, kar je nujno za učinkovito socializacijo naraščaja. Ženske naj bi sproščale 

napetost ter npr. v družini poskrbele za ljubezen in razumevanje. Pravljice so literarna zvrst, 

namenjena predvsem otrokom. So izmišljene zgodbe, z izmišljenimi nastopajočimi (človeška 

bitja, izmišljena pravljična bitja, živali …). Zajemajo različno tematiko. Deklice se v 

pravljicah identificirajo bolj z ženskami, torej v osnovi s tistimi, ki so jim bolj podobne. Tudi 

v pravljicah se deli delo na žensko in moško. Moški so bolj fizično močni, ženske so bolj 

nežne in temu je primerna delitev dela. Takšna delitev je ostala do konca 18. stoletja, ponekod 

v nerazvitem svetu še danes. Po tem obdobju so se stvari začele počasi spreminjati v korist 

enakih možnosti. Pravljice še zdaleč niso le nedolžne zgodbice za lahko noč, ampak so močno 

kulturno determinirane in nosijo v sebi precej globi pomen.  

 

2.5 FEMINISTIČNA ANALIZA ŽENSKIH LIKOV V PRAVLJICAH H. C. 

ANDERSENA 

 

Hans Christian Andersen je bil rojen v kraju Odense na Danskem 2. 4. 1805, umrl pa je v 

Köbenhavnu. Ta dan je mednarodni dan mladinske knjige IBBY. Bil je uspešen pravljičar. 

Napisal je veliko pravljic. Nekatere izmed njih so izšle v zbirki z naslovom Pravljice leta 

2005 pri založbi Mladinska knjiga; prevedla jih je Silvana Orel Kos. Kar se tiče del, je bil 

rojen za to delo – pisanje. Skoraj vse njegove pravljice so pesimistične in z žalostnim koncem, 

s takšnim, ki si ga nihče ne želi. Zelo rad piše in vključuje ženske v svoje pisanje a žal s 

pesimističnim koncem. Nikoli ni imel resne ljubezenske zveze. Nenehno je potoval in se ni 

nikjer ustalil. Imel je veliko prijateljev po vsem svetu in se začasno nastanil pri njih. Njegovo 

življenje je bilo potovanje in pisanje. Ni doživel ljubezni do ženske. Pomanjkanje na tem 

področju se zrcali v njegovih delih.  

 

2.6 FEMINISTIČNE ANALIZE ŽENSKIH LIKOV V PRAVLJICAH C. 

PINKOLE ESTÉS 

 

Clarissa Pinkola Estés je bila rojena v Indiani 27. 2. 1945. Njena teorija temelji na dveh 

teorijah, Jungovi arhetipski teoriji in feministični teoriji. Ob študiju Jungovih arhetipov je 

poznala, da se določeni arhetipi ponavljajo predvsem pri ženskah. Raziskovala je arhetipe 

divje ženske oz. vzroke in posledice zatajevanja ženske identitete. Njena knjiga Ženske, ki 

tečejo z volkovi – Miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske je  izšla leta 1995, leta 2002 pa je 

izšel prevod knjige pri Založbi Eno; knjigo je prevedla Vera Čertalič. Vzbudila je skrajno 

pozitivne in skrajno negativne odzive, ker je znanstveno delo, napisano v izrazitem 
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metaforičnemu slogu. Poleg tega, da je znanstvenica, je Clarissa Pinkola Estés tudi 

pravljičarka, saj pripoveduje pravljice. Zavzema se za pravljičarstvo in zdravljenje s 

pravljicami, predvsem v smislu ozaveščanja žensk o lastni identiteti, moči, intuiciji. Zanjo je 

značilno feministično preučevanje z izrazitim poudarkom na arhetipih.  
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3 TEORETIČNI DEL  

 

V tem poglavju so opredeljeni cilji diplomskega dela, predstavljeni so življenje in delo Hansa 

Christiana Andersena, interpretacija pravljic Mala morska deklica, Rdeči čeveljci in 

Stanovitni kositrni vojak, skupne značilnosti in ključna spoznanja teh pravljic. V drugem delu 

tega poglavja sta predstavljena življenje in delo Clarisse Pinkole Estés ter interpretacija 

pravljic in zgodb: Ženske, ki tečejo z volkovi, ključna spoznanja ob pravljicah avtorice C. 

Pinkole Estés ter razlike med omenjenimi pravljicami H. C. Andersena in C. Pinkole Estés. 

 

3.1 CILJI  

 

Pri diplomskem delu sem si zastavila tri cilje: 

1. Primerjalna analiza izbranih pravljic H. C. Andersena (Mala morska deklica, Rdeči 

čeveljci, Stanovitni kositrni vojak) in zbir pravljic C. Pinkole Estés v knjigi Ženske, ki 

tečejo z volkovi. 

2. Podobnosti in razlike med izbranimi pravljicami H. C. Andersena in C. Pinkole Estés 

za mlade in odrasle naslovnike. 

3. Obravnava izbranih pravljic Mala morska deklica, Rdeči čeveljci in Stanovitni kositrni 

vojak v predšolskem obdobju. 

 

3.2 ŽIVLJENJE IN DELO H. C. ANDERSENA 

 

IBBY je 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena, razglasil za mednarodni dan knjig 

za otroke (www.ibby.si, Mednarodna zveza), najboljšemu piscu za otroke pa podelijo 

Andersenovo medaljo. Rojen je bil 2. 4. 1805 v mestu Odense na danskem otoku Fyn. Oče je 

bil reven čevljar, mati je bila kar nekaj starejša od očeta in iz hudo revne družine. Kljub temu 

je bil zaželen in ljubljen otrok. Materi je pomenil vse, stara mati je bila zelo ljubeča in nežna 

do njega, oče se je veliko ukvarjal z njim. Kot otrok je bil zelo zasanjan in poln domišljije. 

Imel je občutek za smešno, vedel je, kaj je hudo in lepo, zamere ni gojil. Oče mu je zelo hitro 

umrl, ni bilo denarja, moral je v šolo za reveže, v latinsko šolo ni mogel, čeprav si je zelo 

želel. Rad se je igral gledališče in izdeloval lutke ter jim šival obleke. Rad je deklamiral, pel, 

pripovedoval. Dobil je programe in sezname nastopajočih oseb v gledališču. Andersen si je 

izmišljal svoje igre. Ta mož je imel pomembno vlogo v njegovem življenju. Andersen je bil 

statist v gledališki igri. Mama je želela, da bi postal krojač, on pa si je želel igre in pisanja. 

Mati je le popustila. Mož iz gledališča, njegov prijatelj, je napisal priporočilno pismo slavni 

plesalki v Köbenhavnu. Predstavil se je kar nekaj družbam znanih umetnikov in posrečilo se 

mu je priti v gledališče. Najprej se je učil za igralca, leto dni je obiskoval šolo petja in leto dni 

plesno šolo. Pisal je drame, pesmi, tragedije. Čas je bil, da se začne tudi šolati, vendar so bili 

to zelo hudi časi zanj. Bil je pod zelo hudim pritiskom. Predstojnik šole je bil nenormalno 

prestrog. Njegov zaščitnik gospod Colin ga je vzel iz šole in tako se je lahko kot zasebni 
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študent pripravljal za maturo, ki jo je opravil. Življenje je bilo zanj težko, zato je bil 

velikokrat obupan. Bil je nesrečno zaljubljen, grizel se je zaradi neprijaznih kritik. Ko je prišel 

domov in je v svoji sobi pisal, so sosedje videli luč in dejali: »Naš orangutan je spet doma« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 8). Bil je zelo suh in visok, ljudje pa zelo, zelo zlobni. Zelo rad je 

potoval. Potovanja so zanj pomenila življenje. Andersen je želel, da bi uspel v gledališču in 

kot pisatelj, vendar so mu pravo slavo prinesle pravljice. 

Zadnjih 25 let svojega življenja je bil zelo slaven. Kljub slavi je bil samotar; ni si ustvaril 

družine in ni imel lastnega doma. Umrl je star 70 let v poletni vili prijateljeve družine. 

Andersenove gledališke igre in romani so potonili v pozabo, njegove pravljice pa nas vedno 

znova očarajo. Njegove pravljice so podoba resničnosti, zato se vse ne končajo srečno.  

»Na tem svetu stvari niso pametno urejene ne za pse ne za ljudi« (H. C. Andersen, 

2005, str. 10). 

»Andersenove pravljice so avtorske pravljice; so pesimistične, nimajo srečnega konca, 

nimajo katarze. V njegovih pravljicah so ljudje dobri in slabi hkrati. Otroci se težje 

identificirajo z osebami iz Andersenovih pravljic, ker si sebe težko predstavljajo kot 

hudobne in dobre hkrati. To je razvidno iz knjig za 8. in 9. razred za Cankarjevo 

tekmovanje 2011/2012« (Blažić, 28. 4. 2014, Delo). 

 

3.3 INTERPRETACIJA PRAVLJICE H. C. ANDERSENA MALA MORSKA 

DEKLICA 

 

V gladinah morja je živel ovdoveli kralj s svojimi šestimi hčerami. Vse so bile lepe, a 

najmlajša je bila najlepša. Ko so bile stare petnajst let, so lahko izplavale iz morja. Ena izmed 

njih se je povzpela na ledeno goro in pustila vetru, da mrši njene lase. Končno je prišel dan, 

ko je tudi najmlajša dopolnila petnajst let. Bilo je ponoči, bila je polna luna, ko je pomolila 

glavo iz morja. V bližini je bila ladja s princem na krovu, ki je praznoval rojstni dan. Bil je 

tako lep, da ni mogla odtrgati oči od njega. Prišlo je do neurja. Videla je, kako je princ padel z 

ladje in začel toniti, pa ga je rešila. Zdanilo se je; mala morska deklica je odnesla princa na 

kopno in ga položila na beli pesek, sama pa se je vrnila domov. Vrnila se je domov in žalostna 

povedala sestrama, kako si želi, da bi bila človek. Žal se to ne more zgoditi, razen če bi se 

človek zaljubil vanjo. Do tega ne more priti, ker ima ona rep.  

Odločila se je, da bo šla k morski čarovnici, čeprav se je je vedno bala. Če je želela priti do 

čarovnice, je morala skozi gozd. Na drugi strani gozda je stala hiša, zgrajena iz kosti. V njej je 

živela čarovnica. Še preden je deklica spregovorila, je čarovnica že vedela, kaj ta želi od nje. 

Rekla je, da ji bo pripravila napoj, in ko ga bo popila, se bo njen rep razklal na dvoje in nastali 

bosta dve čedni nožici. To jo bo seveda bolelo. Opozorila jo je, da če se princ ne zaljubi 

vanjo, se ne bo mogla vrniti domov in ji bo počilo srce; spremenila se bo v morsko peno. V 

zameno za ta napoj pa ji bo dala svoj glas in čarovnica ji je odrezala jezik. Deklica je popila 

napoj; ko se je zbudila, je poleg nje stal princ. Ta jo je vprašal, kako ji je ime, pa mu ni mogla 

odgovoriti, ker ni imela jezika.  

Odpeljal jo je v palačo in oblekli so jo v razkošna oblačila. Seveda je bila najlepša na gradu, a 

nema. Iz dneva v dan je postajala ljubša princu, a prav nič ni kazalo, da bi se ta poročil z njo. 

Princ se je poročil s hčerko sosednjega kraljestva. Čutila je, kako se ji para srce. Pozno ponoči 

je princ odpeljal svojo ženo k počitku v razkošni šotor. Mala morska deklica pa je čakala prvi 
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jutranji žarek, ko bo umrla. Nenadoma sta se pojavili njeni sestri s kratkimi lasmi. Deklici sta 

morali lase dati čarovnici, da bo ta pustila deklico pri življenju. Čarovnica je dala deklicam 

nož in jim naročila, da mora najmlajša z nožem zabosti princa v srce in da se bo ponovno 

spremenila v morsko deklico. Šla je k princu v šotor in mu ni zabodla noža v srce; poljubila 

ga je na čelo, sama pa je skočila v morje in začutila, kako se spreminja v morsko peno. 

 

3.4 INTERPRETACIJA PRAVLJICE C. PINKOLE ESTÉS RDEČI ČEVELJCI 

 

Nekoč je živela revna deklica. Poleti je hodila bosa, pozimi pa e nosila cokle. Deklici je bilo 

ime Karen. V vasi je živela stara čevljarka in je deklici iz ostankov rdečih krp sešila čevlje. Te 

čevlje je dobila ravno na dan, ko so ji pokopali mater. Čevlji niso bili primerni za pogreb, a ni 

imela drugih. Na pogreb je prišla tudi stara gospa v kočiji. Prosila je župnika, da ji da malo 

deklico in da bo lepo skrbela zanjo. Vzela je deklico, čevlje ji je zažgala, oblekla jo je v lepa 

nova oblačila. Skozi deželo je prišla kraljica s svojo hčerko. Bila je lepa; najlepše na njej so 

bili rdeči čeveljci iz rdečega marokena. Bližal se je čas za birmo; priskrbeti je bilo treba novo 

obleko in čevlje. Pri čevljarju je videla par prelepih rdečih čevljev. Čevljar je pomeril njeno 

nogo. 

»Pravi mestni čevljar ji je vzel mero z njene nožice kar na svojem domu v dnevni sobi, 

kjer so stale velike vitrine z ljubkimi čeveljci in svetlečimi škorenjci. Veselje jih je bilo 

pogledati, žal pa stara gospa ni tako dobro videla, zato tega veselja ni mogla doživeti. 

Med vsemi temi čevlji je stal par rdečih čeveljcev, ravno takih, kot jih je nosila 

princeska. Kako lepi so bili! Čevljar je povedal, da jih je sešil za grofično, a ji niso bili 

prav « (H. C. Andersen, 2005, str. 219).    

Starka je kupita ravno te čevlje. Ti niso bili primerni za birmo, ker so bili rdeči. Starka je 

videla zelo slabo, tako da ni vedela, da so rdeči. Ko je tako stopala po cerkvi, je imela deklica 

občutek, da čisto vsi zijajo v njene noge, celo stare podobe na grobnicah, portreti duhovnikov 

in njihovih žena. Tudi ko je bil obred, ni sledila in je samo razmišljala o svojih čevljih.  

Popoldne je starka že vedela, da so čevlji rdeči in da je to grdo, kar je naredila, da se to ne 

spodobi in da bo hodila v cerkev v črnih. Naslednjo nedeljo, ko je imela obhajilo, je ponovno 

obula rdeče čevlje. Pred cerkvijo je stal star soldat. Ponudil je, da starki obriše prah s čevljev, 

pa je še deklica pomolila svoje, da jih obriše. Ogovoril jo je, da so lepi plesni čevlji. Ponovno 

je med obredom deklica razmišljala samo o lepih čeveljcih. Naredila je par korakov, potem pa 

so noge kar same začele plesati in se niso ustavile. Ker se ni umirila, je kočijaž stekel zanjo in 

jo na silo prinesel v kočijo. Tam sta le uspela čeveljce sneti in potem so se noge tudi umirile. 

Doma so čeveljce spravili v omaro in tam si jih je Karen ogledovala. Star gospa je obležala in 

pravili so, da ne bo več dolgo. Treba jo je bilo negovati in paziti nanjo.  

 

Prirejali so ples in za ples je obula rdeče čevlje. Ko je Karen plesala, je želela zaplesati na 

desno, čeveljci pa so zavili na levo. Čeveljci so jo odnesli skozi vrata in je plesala in plesala. 

Zunaj je opazil starega soldata; ta jo je ogovoril in nikakor se ni mogla ustaviti. Hotela je 

strgati čevlje z nog, pa ni šlo. Čevlji so kar prirasli na noge. Plesala je na pokopališču in 

odplesala do vrat, ki so vodila v cerkev. Tam je stal angel z mečem v rokah in je rekel deklici, 

da bo plesala in plesala in da se ne bo mogla ustaviti, da bo kakor mumija. Plesala je in 
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plesala in priplesala mimo cerkvenih vrat; videla je, da je stara gospa umrla, in zdaj je vedela, 

da je čisto sama na svetu. Priplesala je do rabljeve hiše in ga prosila, da ji odseka rdeče čevlje 

skupaj s stopali, češ jo je angel preklel in se ne more ustaviti. Rabelj ji je res odsekal nogi ter 

ji iz lesa naredil par lesenih nog in bergel. Odločila se je, da bo šla v cerkev; pred njo so 

priplesali rdeči čeveljci. Silno se jih je prestrašila. Ves teden je bila žalostna; prejokala in 

pretočila je veliko solza.   

 

Podala se je v župnišče prosit, ali jo tam sprejmejo v službo. Bila bi marljiva, plača ji ne bi 

bila bistvena, samo da je med dobrini ljudmi in da bi ima streho nad glavo. Naslednjo nedeljo 

so se vsi odpravili v cerkev, le ona je odšla v svojo kamrico, v kateri je bilo prostora za 

posteljo in stol. Sedla je z molitvenikom v rokah in iz obupa zaprosila boga, da naj ji pomaga.  

Takrat jo je obsijalo sonce, prednjo je stopil angel, ravno tisti, ki jo je zaklel in je imel takrat 

meč v rokah, samo zdaj je imel v rokah lepo zeleno vejico, na kateri je cvetela vrtnica polega 

vrtnice. Česar koli se je angel dotaknil, vse se je spremenilo. Znašla se je v cerkvi. Srce se ji je 

tako prenapolnilo s svetlobo, z mirom in veseljem, da ji je počilo, in sončevi žarki so njeno 

dušo ponesli k Bogu. 

 

3.5 INTERPRETACIJA PRAVLJICE STANOVITNI KOSITRNI VOJAK 

 

Bilo je petindvajset kositrnih vojakov. Vsi so si bili podobni – v rdečih in modrih uniformah. 

Samo eden je bil drugačen; stal je na eni nogi, ni imel dveh, ker je zmanjkalo kositra, da bi 

mu izdelali še eno nogo. Na mizi je bilo še veliko igrač, s katerimi se je deček igral. Vse to je 

bilo očarljivo, najbolj pa plesalka iz papirja in v plešoči fazi. Eno nogo je imela visoko 

iztegnjeno, tako da je bilo videti, kot da ima samo eno nogo. Kositrni vojak je mislil, da ima 

tudi ona samo eno nogo in da je podobna njemu, ker ima tudi on samo eno. Takoj je pomislil, 

da bi bila ravno prava žena zanj. Plesalka živi v lepem papirnatem gradu, sam pa živi z 

drugimi vojaki v škatli. Ko se je zvečerilo, je deček spravil vse igrače v škatlo in te so se 

začele igrati. Edina, ki se nista premaknila, sta bila plesalka in enonogi kositrni vojak. Ko je 

ura odbila polnoč, je iz škatle skočil črn škrat, ki je ogovoril vojaka, ta pa se je naredil, kot da 

ga ne sliši. Zjutraj, ko so otroci vstali, so položili kositrnega vojak na okensko polico. Padel je 

iz tretjega nadstropja na tla. To je bil strašen padec. Bilo ga je težko videti tako ubogega na 

tleh.   

Hišna pomočnica in mali deček sta ga šla iskat na ulico; nista ga našla, pa čeprav bi skoraj 

stopila nanj. Naenkrat je začelo deževati. Prišla sta dva mulčka in sta zlobno rekla, da bi bilo 

dobro, da bi ga spustila v morje. Naredila sta papirnat čolnič, v njega položila vojaka in ga 

spustila po vodi. Nosilo ga je sem in tja, bilo je zelo temno. Razmišljal je, da bi bilo veliko 

lažje in lepše, če bi bila ob njem plešoča deklica, ki mu je bila všeč. Nenadoma je predenj 

skočila zlobna podgana in od njega zahtevala potni list. Seveda vojak ni rekel nič, samo 

naprej je drvel, ta pa za njim in vpil travam in šibam, da ga ustavijo, da ni plačal carine in ni 

pokazal potnega lista. Ladjica je drvela po vodi z veliko hitrostjo in se bližala slapu. Papirnati 

čoln se je obrnil in vojak je padel iz ladjice. Kositrni vojak je stal v vodi do vratu. Ker je bil 

čoln iz papirja, se je ta razmočil in tudi vojaka je zalila voda. V tistem trenutku je priplavala 

riba in ga požrla. Tam je bilo vojaku še huje kot v ladjici v predoru in po vodi. V želodčku je 

bilo tako grozno temno in ozko. Poguma mu ni zmanjkalo. Kar naenkrat se je vse okrog njega 
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zdanilo. Ribo so ujeli, ji razrezali trebuh in seveda ven je padel vojak. Ženska je odnesla 

vojaka pokazat svoji družini, češ kaj je bilo v ribinem trebuh.  

Zgodil se je res pravi čudež. Vojak se je znašel ravno v tisti sobi, v kateri je bil prvotno. Ista 

družina, isti otroci, isti papirnati grad z ljubko plesalko. Kar na jok mu je šlo, a jokal ne bo, 

ker je vojak. Gledal je plesalko in ona je gledala njega. Naenkrat je deček zagrabil vojaka in 

ga vrgel v ogenj, čeprav ni imel nobenega razloga za to dejanje. Za vojakom je v ogenj vrgel 

še deklico; oba sta zgorela v plamenih. Hišna pomočnica je naslednji dan, ko je čistila pepel, 

našla ostanke vojaka; to je bilo v podobi srca, od plesalke pa je ostala samo njena zaponka in 

ta je bila črna kakor saje. 

 

3.6 PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH PRAVLJIC MALA MORSKA 

DEKLICA,  RDEČI ČEVELJCI IN STANOVITNI KOSITRNI VOJAK 

 

Rdeči čeveljci – nogi, neutrudni izčrpavajoči ples, rabelj odseka nogi; Mala morska deklica – 

rep se razcepi na polovico, kar je boleče, in nastaneta dve nogi; Stanovitni kositrni vojak – 

vojak je brez ene noge in ravno tako ima nogo skrito baletka. Izguba nog, čevljev pomeni 

izguba življenja, kakšnega si je ženska zamislila. Izguba nog je podobno kot izguba odra, na 

katerem stojimo. Izguba naše osnove, izguba globokega dela instinktivne narave, ki nas 

podpira. Ženske izgubijo noge zaradi različnih vzrokov, toliko kot je žensk, je tudi načinov, 

zaradi katerih bi ženske izgubile noge. Noge so kot nekakšen trden steber, bolje rečeno kot 

oporni steber, ki nosi, torej so pomembne. Če se ta steber zamaje, se zamajemo tudi mi, če se 

polomi, pademo tudi mi.  

 

V pravljicah imajo noge simbolno vlogo (ali so bose, pa pridejo do čevljev, ali je rep morske 

deklice, ki se potem, ko popije čudežni napitek, razkolje na dvoje in se spremeni v nožice, ali 

vojak, za katerega je zmanjkalo kositra in so mu izdelali samo eno nogo). Če si bosonog, je 

hladno, noge si lahko poškoduješ. Noge si je treba zaščititi, si izdelati čevlje. Ker ima deklica 

željo po čevljih, to je želja po napredovanju, zelo počasnem in postopnem. Ni pomembno, ali 

si jih izdela sama ali ji izdela čevljar, pomembna je želja in da pride do njih, to pomeni iz 

težav, bednega življenja, iz problemov, da ima moč in voljo, da poišče rešitev, da napreduje.  

 

V Mali morski deklici deklica napreduje. Ima rep, je drugačna, ima težavo, tako ne more 

živeti. Želi se približati princu, lahko pa se, če bo normalno dekle, z normalnimi nogami. Zato 

je pripravljena na žrtvovanje, strah, da mora iti do čarovnice, ker ji ta lahko pomaga s 

čudežnim napojem. Strah do čarovnice, strah pred bolečino, ko bo popila čudežni napoj, jo bo 

bolelo, ker ji bo šel rep na dvoje. To pomeni, da se je treba ponovno žrtvovati, pretrpeti strah 

in še bolečino, da se nekaj spremeni, da gredo stvari naprej.  

 

V Malem kositrnem vojaku ima vojak problem, ker ima samo eno nogo. Stoji na eni in ni 

stabilen. Ni normalno, da ima človek eno nogo; če želi hoditi, biti stabilen, mora biti na dveh 

nogah. Rešitev vidi v tem, da si dobi dekle z eno nogo, potem mu bo enaka. To mu je v 

pomoč in tolažbo. Čakala ga je tudi težka in naporna pot. Na tej poti je pretrpel ogromno 

hudega (padel je z okenske police iz 3. nadstropja, otroci so ga zmerjali, pretrpel je strah pri 

vožnji v papirnati ladjici in strah grozne podgane pa temo in ponovno strah, ko ga poje riba, in 

temo in tesnobo v ribinem trebuhu). Dočaka, da se ponovno znajde v ravno tisti družini, iz 

katere je izšel. Najpomembnejše od vsega pa je, da je tam ponovno videl »svojo« plesalko. 

Res žal za kratek čas, a vseeno je prišel do nje. Ker pa je pravljica H. C. Andersena, ima 
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pesimističen konec. Oba z baletko zgorita v ognju. Vojak je bil nestanoviten, nestabilen, imel 

je težavo, ker je imel eno nogo. V vse težavne okoliščine in v to, kar je preživljal, se ni podal 

sam, kot bi pričakovali, da bi se to moralo zgoditi, da bi napredoval, da bi rešil svojo težavo. 

V to je bil prisiljen z neko višjo silo, na katero ni mogel vplivati. Vojak bi težavo rešil po 

svoje, da bi si dobil sorodno dušo, enonogo plesalko. To bi bilo zanj napredovanje, kar pa ni. 

Za napredovanje so potrebne ostrina, opreznost, žilavost, modrost, potrpežljivost. Da si dobiš 

sorodno dušo z eno nogo, ni napredovanje. Če se žrtvuješ, živiš, in nasprotno. Rdeča barva je 

barva življenja in žrtvovanja. 

 

3.7 ŽIVLJENJE IN DELO CLARISSE PINKOLE ESTÉS 

 

Clarisa Pinkola Estés je bila rojena v Indiani 27. 2. 1945; je mednarodno priznana in večkrat 

nagrajena pesnica, jungovska psihoanalitičarka z diplomo Mednarodnega združenja analitične 

psihologije v Švici in varuhinja starih zgodb iz južnoameriškega izročila. Bila je direktorica 

Jungovskega središča za izobraževanje in raziskovanje v ZDA. Doktorirala je iz medkulturnih 

študij in klinične psihologije; za njo je petindvajset let predavanj in zasebne prakse. Dr. Estés 

je začela pisati knjigo Ženske, ki tečejo z volkovi leta 1971 in jo končala po dvajsetih letih. 

Prevedena je bila v osemnajst jezikov po vsem svetu, prodana v milijonih izvodov in 

pozdravljena kot klasično in ustvarjalno delo o notranjem življenju žensk.  

Knjiga Ženske, ki tečejo z volkovi na novo osvetljuje medosebne odnose, podobo o sebi in 

različne oblike odvisnosti. Prebuja spomina na druge kraje, čase in načine prebivanja, 

poglablja in razprostira zgodbe in mite. Pisateljica začne zgodbo o La Lobi, volčji ženski, ki 

zbira kosti in zapoje nad njimi, da oživijo in se odenejo v meso, nato pa popelje skozi 

devetnajst pravljic, vitaminov za dušo, kot jim reče, v katerih tke vezi z divjo žensko. Kajti 

prav divja ženska v Sinjebradcu prišepne mladi ženski, kako naj se reši pred morilskim 

možem, v Vasilisi je Jaga baba, ki ve, da preveč znanja zgodaj prezgodaj škoduje, v 

Okostnjakinji obudi ljubezen moškega, v La Mariposi je stara indijanka, ki pozna moč telesa, 

v mitu o Perzefoni je Demetra in Baubo, boginja plodnosti in trebušnega smeha, v Brezroki 

deklici kraljica mati. Divji raček je pravljica o iskanju pripadnosti, La Llorona o pretočnosti 

ustvarjalnih tokovih, tjulnica o maski, ki jo nosimo, in nujni občasni samoti, rdeči čeveljci o 

upornosti, deklica z vžigalicami o sestradani duši, zlatolaska o mračnih skrivnostih. Razlaga 

pravljic in mitov vsebuje zemljevid vseh pasti, znanih in nepričakovanih, ki jih ženska srečuje 

med vračanjem k instinktivnemu jazu v dom divje ženske, pa tudi poziv, naj se spoprime s 

tistim, česar se najbolj boji, s svojo močjo. 

 

 

 

 



   

13 
 

3.8 PREDSTAVITEV PRAVLJIC IN ZGODB ŽENSKE, KI TEČEJO Z 

VOLKOVI AVTORICE  CLARISSA PINKOLE ESTÉS  

 

Clarisa Pinkola Estés v knjigi Ženske, ki tečejo z volkovi vsako poglavje metaforično naslovi 

in podnaslovi. V nadaljevanju bo predstavljeno vsako poglavje in podpoglavje znanstvene 

monografije, napisane v literarnem jeziku oziroma v jeziku simbolov. 

 

3.8.1 PRVO POGLAVJE: Štirje rabini 

 

Vsak izmed rabinov je imel svojo dejavnost, npr. četrti rabin je bil pesnik, pel je hvalo in 

zaživel življenje, lepše kot prej. S svojimi dejanji so prodrli do najgloblje točke duše in vsak 

od štirih je to videl in doživel po svoje. Namen ženske meditacije je obuditi mrtve in 

razkosane vidike sebe. Pomembno je, da se ve, kaj v človeku mora živeti in kaj umreti. Za 

mehiške ženske velja, da nosijo luč življenja. Ne nosijo je v srcu, ampak v jajčnikih. Tam je 

namreč že pred rojstvom shranjena vsa semenska zaloga. Če je seme npr. žitno seme, je 

mogoče popraviti vsako škodo. Posejati vsa opustošena žitna polja. Imeti seme pomeni imeti 

ključ do življenja. Ko se kaj izgubi, se je treba zateči k starki, ki prebiva v maternici. Treba jo 

je poslušati. Včasih je psihični nasvet, ki ga da, naporno in težko uresničiti. La Loba, starka v 

puščavi, je zbiralka kosti. Kosti simbolizirajo neuničljivo moč. Ne da se jih zlahka uničiti. 

Zaradi svoje zgradbe težko zgorijo. Težko jih je spremeniti v prah. V zgodbah predstavljajo 

neuničljivost duše, duha. Duh, duša se lahko poškoduje, ohromi, skoraj nemogoče ga je ubiti. 

Kosti predstavljajo dušo; lahko je ranjena, so sledi bolezni in ožganine strahu. Vendar duša ne 

umre. Starka v nas ves čas nekaj dela, obnavlja hišo, brez nje bi hiša zgubila obliko, po 

močnem dežju bi se sesula. Ženska, njena duša, mora imeti svobodo gibanja, govora, 

svobodo, da se razjezi in ustvarja. Obdarjena je z veliko intuicijo. Starka oblikuje in prenavlja 

dušo, je kot varuhinja. Tudi če je vse v redu, se mora duša od časa do časa obnoviti, osvežiti. 

Če se ne dovoli, da se duša obnavljala zaradi različnih vzrokov, so obsojene duše, duše 

propadajo. Privoščiti si je treba, uživati. Največ se dogaja pod zemljo, kar spominja na 

življenje veliko žensk. Meditacija, psihoterapija in analiza so za psihično uravnovešenje. To je 

zbiranje kosti. Goreče moliti, peti, plesati, pisati pesmi, bobnati, igrati v gledališču, vse to je 

zbiranje kosti.  

»Zato nekateri berejo tarot, mečejo čing, plešejo, bobnajo, igrajo v gledališču, pišejo 

pesmi in goreče molijo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 34).  

Usedemo se k ognju in razmišljamo. Kaj mislite, kaj svetuje psihoanalitičarka – zbirajte kosti! 
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3.8.2 DRUGO POGLAVJE: Sinjebradec 

 

V gorovju stoji samostan. Pravijo, da so nune zakopale, kar je ostalo od Sinjebradčevega 

telesa. Brada naj bi bila temna. Pravili so, da je dvoril trem sestram naenkrat. Bale so se ga 

zaradi njegove brade. Da bi jih prepričal o svoji priljubljenosti, jih je povabil na izlet. 

Zabavali so se, pogostil jih je s sladkimi jedmi. Starejši sestri sta se odločili, da se ga bosta 

izogibali, mlajša pa si je prigovarjala, da le mogoče ni tako slab, če je tako očarljiv. Bolj si je 

prigovarjala, manj grozen se ji je zdel. Ko jo je zasnubil, je sprejela. Nekoč je ženi rekel, da 

mora za nekaj časa oditi, rekel je, da lahko povabi družino, dal ji je vse ključe in da lahko 

odklene vse prostore, le v en prostor ne sme. Sestre so res prišle in se zabavale ob tem, ko so 

odpirale vrata. Za vogalom so opazile še ena vrata, ki so se pravkar zaprla. To so bila tista 

vrata, ki jih je odpiral najmanjši ključek.  

»Glejte, tu je moj obesek s ključi. Lahko odklenete vrata vseh shramb, vseh zakladnic, 

vsaka vrata v gradu; toda tega majhnega drobnega ključa, tega z arabesko na vrhu, 

tega ne smete uporabiti« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 38).   

Čeprav ne bi smele v sobo, so vrata odklenile. Bilo je pretemno, da bi kaj videle. V sobi so 

videle (prižgale so svečo) mlako krvi in počrnele kosti in lobanje so bile v kotih. Zaloputnile 

so vrata in izvlekle ključ; bil je krvav. Brisale so, pa ga niso mogle očistiti. V žepu je ključ 

puščal kri, tako da je ves predpasnik krvav. Tudi konjska žima, pepel, žganje na vročini, 

prekritje s pajčevino krvavitve ključa niso ustavili. Dati krvaveči ključ v omaro in zapreti 

vrata ni pomagalo. Vrnil se je mož. Povprašal je o ključih in sobah. Takoj je opazil, da manjka 

najmanjši ključ. Odprl je omaro in videl, kako iz ključka počasi teče kri. Zelo se je razjezil, 

zgrabil ženo za lase in jo odvlekel v sobo. Tam so bile kosti prejšnjih žena. Žena ga je prosila 

za četrt ure časa, da bo molila. Stekla je v sobo in sestri povprašala, ali vidita, ali gredo bratje. 

Sinjebradec je prišel po ženo, da bi jo odvlekel v klet in jo pokončal; prestregli so ga bratje in 

ga pokončali z meči, zamahovali in sekali, njegove ostanke pa vrgli konjem. 

 

NARAVNI PLENILCI PSIHE 

Plenilci si želijo nadvlade, premoči nad drugimi. Žene jih nekakšen napuh, zaradi katerega 

želijo biti bolj vzvišeni. Težava Sinjebradca je v tem, da je poln sovraštva, in želi ubiti 

svetlobo psihe. Je v temi in samoten. Medtem ko črpa svetlobo iz psihe ljudi, upa, da bo s tem 

pregnal temo in osamljenost iz svoje psihe. Da bi se zavarovalo pred Sinjebradčevim 

uničenjem, je treba spoznati, kdaj ogroža, in se znati zaščititi pred njim; plenilci obstajajo.  

»Razumeti plenilca pomeni postati zrela žival, ki ni ranljiva zaradi naivnosti, 

neizkušenosti ali lahkomiselnosti« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 43). 

Sinjebradec začuti, kdaj je ženska psiha lahko plen. Ko je naivna mlada ženska psiha (preplet 

norosti, užitka, sreče in spolnega spletkarjenja), nastopi plenilec Sinjebradec. 
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NAIVNA ŽENSKA KOT PLEN 

Naivna ženska psiha bo nekaj časa ujetnica, postala pa bo močnejša, modrejša, naučila se bo 

prepoznati plenilca. Plenilec ni nevaren samo mladim ženskam, ampak tudi starejšim, ki še 

niso opravile z njim in jih preganja že desetletja. Vrstniki, kulturne silnice in psihološki 

pritiski kljub modri materi in očetu zlahka speljejo dekleta in fante, zlasti od 12 leta naprej, 

tako da začne lahkomiselno tvegati, dokler se ne zaplete s plenilcem, ki jim bo sčasoma odprl 

oči in se bodo sunkovito prebudile.  

»Dekleta in fantje nekako psihološko spijo, saj ne prepoznajo dejstva, da so plen« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 44).    

Mlada ženska psiha je kot volčji mladič. Mora dozoreti, se marsikaj naučiti, da se lahko 

obvaruje. Potrebuje ključ. 

 

KLJUČ DO VEDENJA: POMEN OVOHAVANJA 

Ključ omogoča dostop do najgloblje točke v psihi. Pravilno izbrano vprašanje je ključno. 

Vprašanja so ključi, ki široko odpirajo vrata psihe.  

 

ŽIVALSKI ŽENIN 

Mlada ženska uboga plenilčeve ukaze, vendar ne zdrži več. Vtakne ključ – vprašanja v vrata –

in uvidi pokol v svojem globljem življenju. Duša krvavi, življenjska energija ji odteka, vse 

dokler ne prepozna in ne obvlada plenilca. Prej ali slej ženske odprejo vrata v svoje življenje 

in ocenijo pokol; najpogosteje ugotovijo, da so dovoljevale umore svojih najpomembnejših 

sanj, ciljev in upov.  

»Nazadnje le vtakne ključ, vprašanje, v vrata in odkrije pretresljiv pokol v delu svojega 

globljega življenja« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 49).    

Plenilec = Sinjebradec = Živalski ženin, predstavlja zlonamerno bitje, ki se skriva za 

dobronamernim videzom.  Ko ženska končno uvidi, da vse, kar se dogaja, ni dobro zanjo, za 

njeno življenje in srečo, je ozaveščena, sposobna je videti resnico in začeti delovati za svojo 

rešitev. 

 

VONJ PO KRVI 

Kri je prispodoba za duševne muke. Ženska trpi in izgubi energijo za ustvarjanje, trpi vsako 

področje njenega življenja. Počuti se premagano, globoko anemično in vse bolj nesposobno, 

da bi želje uresničila in premagala. Kri je kri iz duše, ki ne umaže le ključev, ampak celotno 

osebnost in tudi obleko. Ljudje nosijo masko in kažejo svetu popolno osebnost. Nekaj časa 

lahko skrivajo svoje muke, vseskozi pa ne. Če se ženska duša počuti ujeto, neizpolnjeno nekaj 
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časa, lahko tako živi, ne pa v nedogled. Stvari se nabirajo, nabirajo in kaplja pripelje, da gre 

čez rob. Njena duša se mora izražati na njej lasten način in ženska se mora razvijati brez 

nadlegovanja okolice, tako kot se njej zdi smiselno. Ključ – vprašanj ne moremo skrivati – 

mora najti odgovore.  

»Brž ko odpre vrata v psiho in zagleda, kako mrtva in zaklana je, spozna, da so bili deli 

njene ženske narave in instinktivne psihe pomorjeni in so za pročeljem bogastva umrli 

počasne smrti. Zdaj, ko to vidi, zdaj, ko sprejme, da je ujeta in spozna koliko psihičnega 

življenja, je v nevarnosti, se lahko odločneje postavi zase« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

55). 

   

UMIK IN NAPAD 

Ko je duša izčrpana, na tleh, se mora vseeno boriti in si nekako reči, da je dovolj in da je treba 

nekaj ukreniti. V tistem kritičnem času se počuti, kot da je noč in dan v ledeni vodi, in če bi 

zaspala v tem trenutku, bi to pomenilo smrt. To je trenutek, ko se ujeta ženska spreobrne iz 

žrtve v premeteno bitje prebrisanih oči in ostrih ušes. To je čas, ko nadčloveški napor potisne 

na smrt utrujeno dušo in psiho k sklepnemu dejanju. V tem kritičnem času ne sme klečeplaziti 

in ne sme zadrgetati.  

 

KRIK 

Ko se ženske prebudijo iz naivnosti, imajo pred seboj nekaj neraziskanega. Vzgoja iz njene 

psihe izžene napadalnost, moč boriti se zase, kar je zelo narobe. Napadalnost je nujna tudi za 

žensko, vendar v določenih mejah. Ne sme se dušiti in držati v sebi; treba je zbrati moč in dati 

ven, povedati »vpiti«. Ženska s slabo razvitim animusom stežka uresniči svoje ideje in misli.  

 

GREHOJEDCI 

Grehojedci so kot nekakšni mrhovinarji, ki požrejo mrtve in jih ležejo v svojih trebuhih. Nato 

jih odnesejo k Heli, boginji življenja in smrti, ki mrtvim pokaže, kako naj zaživijo, da bo prav. 

Postajajo mlajši in mlajši, dokler niso pripravljeni, da se vnovič rodijo in ponovno povrnejo v 

novo, boljše življenje. Zaužitje grehov, grešnikov, inkubacije in ponovna vrnitev v življenje 

predstavljajo prosec individualizacije psihe. Plenilca se uniči tako, da se ohrani intuicija, 

instinkt in se upre zapeljevanju. Ko je plenilec premagan, so polne moči, življenjske sile, 

energije. Zgodba o Sinjebradcu je zdravilo, ki ga je dobro uporabiti takrat, ko je notranje 

življenje prestrašeno, ohromljeno ali stisnjeno v kot.  

»Rešitve v zgodbi zmanjšajo strah, ob pravem času izvabijo odmerke adrenalina in 

najpomembneje je ujeti naivni jaz, izdolbejo vrata v poprej slepe zidove« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 61).   
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TEMNI MOŠKI V ŽENSKIH SANJAH 

Skoraj vse ženske tam do 25. leta imajo moreče sanje, v katerih jih straši. Zbudijo se vse 

prepotene, prestrašene, lahko tudi s krikom. Sanje so nekakšne znanilke, da se z žensko psiho 

nekaj dogaja. Ali je tik pred tem ali pa je že odkrila, kako začeti osvobajati ujeto in 

pozabljeno funkcijo svoje psihe. Sanje so lahko tudi odsev čedalje bolj neznosnega položaja v 

kulturi, okoliščin, v katerih se mora odločiti za boj ali beg. Sanje o temnem moškem ji 

sporočajo, da se spoprijema s težavnim položajem.  

»[… ženska, ki jih sanja, je nedavno odkrila ali je tik pred tem, da bo odkrila in začela 

osvobajati pozabljeno in ujeto funkcijo svoje psihe« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 62). 

Strah in duhovno stradanje hromita dušno življenje prebivalstva. Divjo naravo v ženski je 

treba varovati in ohraniti, da ostane divja, da ne bi bila ugrabljena in zadušena. Divjo žensko 

(žensko psiho) je treba hraniti, ji nuditi zaščito, ji omogočiti rast. Vse tiste ženske, ki so ne 

glede na zunanje stanje ali stanje v družinah ostale povezane z globoko divjo naravo, so 

precej manj ohromljene. Čeprav so ujete, prevarane, naivne, pohlevne in poškodovane, imajo 

v sebi dovolj energije, da se rešijo, dvignejo, pobegnejo in se osvobodijo. Ženska mora iz 

svojega življenja odstraniti čim več negativnosti. Postaviti se je treba zase.  

 

3.8.3 TRETJE POGLAVJE: Vasilisa  

 

Ob smrtni postelji je mati poklicala k sebi Vasiliso in ji podarila punčko, ki je bila oblečena 

ravno tako kot Vasilisa. Mati je rekla hčerkici, da naj, če se bo kdaj izgubila ali potrebovala 

pomoč, vpraša deklico. Mati je umrla. Oče se je ponovno oženil z žensko, ki je imela dve 

hčerki. Na videz so bile sladke in prijazne, v resnici pa zelo hudobne in prav pošastne. Z 

Vasiliso so zelo grdo ravnale. Domislile so si, da bi se je znebile za večno, s tem da jo bodo 

poslale k Jagi babi po ogenj, ta pa jo bo ubila. Nekega dne se je zgodilo, da mačeha in 

polsestri preprosto niso mogle več prenašati Vasilise.  

»Dajmo […], izmislimo si, da je ugasnil ogenj, in pošljimo Vasiliso v gozd k Jagi babi, 

čarovnici, naj jo prosi za ogenj za naše ognjišče. In ko bo prišla k Jagi babi, no, stara 

Jaga baba jo bo ubila in pojedla« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 71). 

Vedele so, da od Jage babe ne pride nihče živ, ker je stara hudobna čarovnica. Hvala bogu, da 

je imela Vasilisa punčko vedno s seboj, da ji je pomagala. Kar jo je stara čarovnica vprašala, 

ji je ta prav odgovorila, saj ji je punčka pomagala. Starka ji je dala naloge, kaj mora narediti, 

in da ji bo potem dala ogenj. Vasilisa je vprašala svojo punčko za nasvet in ta jo je vedno 

potolažila. Ko je šla Vasilisa ponoči spat, je punčka vse naredila. Zlobna čarovnica je bila 

presenečena. Tudi naslednji dan ji je naprtila veliko nalog, povrhu pa še, da mora iz velikega 

kupa zemlje prebrati vsa makova semena. Tudi to nalogo je punčka opravila namesto nje. Ker 

je Vasilisa vse opravila in vedno prav odgovorila, ji je stara zlobna čarovnica dala lobanjo z 

žarečimi očmi in Vasilisi rekla, da naj steče domov. Doma so bili presenečeni, saj so mislili, 
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da je mrtva, ko je tako dolgo ni bilo. Lobanja, ki jo je Vasilisa prinesla domov, pa je tako 

žgala in zijala v mačeho in hčeri, da jih je do jutra sežgala. 

Vse sestavine pravljice predstavljajo značilnosti ženske psihe. Pravljica vsebuje devet nalog, 

pred katerimi stoji psiha. 

 

PRVA NALOGA – DOPUSTITI, DA PREDOBRA MATI UMRE 

Pomeni, da se mora dekle počasi postaviti na svoje noge; prevzeti mora nalogo, da zaživi in 

deluje samostojno, da se začne zavedati nevarnosti, zarotništva, spletkarjenja. Sama mora 

paziti nase. S smrtjo matere se rodi nova ženska. Če ima dekle predolgo ob sebi zaščitniško 

mater, ni v redu, ker ji preprečuje izzive in zaustavlja nadaljnji razvoj.  

»Ko volkulja doji mladiče, prelenarijo skupaj ure in ure. Prekupicujejo se in igrajo; 

zunanji svet in svet izzivov sta tako daleč stran. Toda ko jih nazadnje nauči loviti in 

iskati hrano, jim pogosto pokaže zobe, havsne in zahteva, da vztrajajo, odrine jih, če je 

ne ubogajo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 78).   

 

DRUGA NALOGA – RAZKRITJE KRUTE SENCE 

Mačeha in polsestri predstavljajo nerazvite, krute, senčne prvine, ki jih ego izžene v temo kot 

nezaželene in nekoristne. Tisto, kar mori ali ovira življenje, se lahko spremeni v uporabno. Ko 

se prepozna izbruhe in vidike, postaneš močnejši in modrejši. Če le izpolnjujemo želje drugih, 

se ločimo od sebe. Vasilisa je oropana vseh pravic. Mačehovska družina se razlikuje od 

»prave družine«. Ker se Vasilisa premalo zaveda svoje moči, dovoljuje zlu, da ovira njeno 

življenje. Da bi zaživela, se mora zgoditi nekaj vitalnega. Na začetku pravljice je Vasilisina 

intuicija precej šibka in ravno tako očetova pa tudi predobra sta in ne vidita, kakšne so 

mačeha in polsestri v resnici. Da bi Vasilisa spregledala, potrebuje intuicijo in moč. Je 

prijazna; namesto tega bi morala biti pretkana. Prijazno vedenje v zatiralskih okoliščinah 

izzove še podlejše ravnanje. Ženske, ki so odrasle v družini, ki ne sprejema njihovih darov, si 

pogosto postavljajo zelo visoke cilje, ne da bi vedele, zakaj.  

»Čutijo, da morajo imeti tri diplome ali splezati na Everest ali izpeljati najrazličnejša 

nevarna in zamudna in draga dejanja, da bi domačim dokazale svojo vrednost« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 81).  

Ženska začne izgubljati svojo psihično trdnost. Počuti se prezeblo, samo in pripravljeno 

narediti kar koli, samo da bi si povrnila svetlobo.  

 

TRETJA NALOGA – KRMARJENJE V TEMI 

Punčko, ki jo je Vasilisa dobila od matere, preden je umrla, predstavlja instinkt. Ta instinkt 

živi v nas. Punčka predstavlja notranjega duha žensk, glas notranjega razuma, notranje 



   

19 
 

vedenje in notranjo zavest. Punčka je intuicija – modrost, je naš pomočnik, sicer neviden, a 

vedno dostopen. Največji blagoslov, ki ga mati lahko preda hčerki, je zanesljiv občutek o 

pristnosti intuicije. Intuicija zazna smeri, ki jim je treba slediti, ker so najkoristnejše. Intuicijo 

hranimo tako, da jo hranimo in delamo po njenih nasvetih. Intuicija je podobna mišicam – če 

jih ne uporabljamo, oslabijo. Vasilisa punčko posluša.  

»Skrita živi v nas, naj se znajdemo v še v tako hudi godlji« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

82).   

 

ČETRTA NALOGA – SPOPRIJEMANJE Z DIVJO COPRNICO 

Dokler živimo rutinsko, brez življenjske sile in brez namere, smo nekakšne ujetnice. Jaga 

baba v pravljici je pravična. Prizanaša Vasilisi, ki ji izkazuje spoštovanje. Ženska mora biti 

sposobna spoprijeti se z njo, kajti nazadnje bo nekaj te moči postal del njen. Vasilica se pred 

Jago babo predstavi takšna, kot je. Ženske se pretirano prilagajajo in kažejo izjemno prijazen 

obraz, zlasti ko se bojijo odvzema pravic in »odvečnosti«. Biti močen ne pomeni upogibati in 

napenjati mišic, ampak se spoprijeti s stvarmi, ne da bi se pognali v beg, dejavno živeti z 

divjo naravo na svojstven način.  

 

PETA NALOGA – SLUŽENJE NERACIOLALNEMU 

Jaga baba je učiteljica, s katero se lahko posvetujemo. Uči urediti dušo. Jaga baba je zgled, 

kako biti resničen. Oblačila so kot nekakšna oseba, podoba, ki jo kažemo svetu. So kot krinka, 

ki ljudem kaže le tisto, kar jim dovolimo vedeti o nas, in nič več. Jagina oblačila so po podobi 

močna in trpežna. S pranjem se obnavlja instinktivna psiha.  

»Pranje je prava naloga v pravljici. Pomeni napeti, kar se je raztegnilo zaradi nošenja. 

Oblačila so kot naše ideje in vrednote, nosimo jih in nosimo, dokler se sčasoma ne 

raztegnejo. Prenova, oživljanje poteka v vodi, ko ponovno spoznamo, kaj nam je 

resnično in sveto« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 89). 

Modra ženska pazi, da je psihično okolje pospravljeno; prizadeva si, da izpelje svoje zamisli 

in načrte. To je naloga, ki od ženske zahteva, da si vsak dan vzame čas, in ima prostor, da 

počne tisto, kar jo veseli. Vsaka ženska ima nagnjenja, lastni način. 

 

ŠESTA NALOGA – ODDVAJANJE IN ODBIRANJE 

Odbiranje, o kakršnem govori pravljica, poteka takrat, ko se spoprijemamo s kako dilemo ali 

težavo, in vse kaže, da jo je treba rešiti. Najbolje, da stvar pustimo pri miru in gremo npr. spat 

in pazimo na sanje. Vprašanje, ki ga zastavimo, preden gremo spat, pogosto izvabi odgovor 

ob prebujanju, zlasti če ga vadimo. Kar se lahko zgodi na vrtu, se lahko tudi v duši ali psihi – 
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preveč vode, premalo vode, opustošenje, vročina, nevihta, poplava, vdor, čudeži, hiranje, 

preporod, veselje, zdravljenje, razcvetanje, obilje, lepota. 

 

SEDMA NALOGA – SPRAŠEVANJE O SKRIVNOSTIH 

V tem delu je opisan pomen barv: črne, rdeče in bele. Črna je barva blata, je barva smrti, je 

barva, povezana s tistim svetom med svetovi, kjer prebiva La Loba, obljuba, da boste kmalu 

zvedeli, česar še ne veste. Rdeča je barva žrtvovanja, jeze, umora, mučenja, uboja. Je barva 

drhtečega življenja, dinamičnega čustva, vzburjenja, erosa, želje, je barva, ki naj bi bila 

močno zdravilo za psihična obolenja, barva, ki zbuja tek. Najbolj jo častijo ženske tik pred 

porodom, kajti kdor zapušča ta svet ali prihaja nanj, mora prebresti njeno rdečo reko. Rdeča je 

obljuba bližnjega rojstva. Bela je barva novega, čistega, prvotnega. Poleg tega je barva duše, 

duha. Je barva materinega mleka. Je tudi nasprotno, barva smrti, stvari, ki so izgubile 

rožnatost, svojo rdečo vitalnost. Bela je obljuba, da je dovolj hrane, da se stvari začenjajo na 

novo, da bo praznina napolnjena. Konjeniki, Vasilisa in punčka – vsi so oblečeni v rdečo, belo 

in črno. V pravljici sta dve smrti, smrt matere in smrt mačehe in njunih hčera, vendar je jasno, 

da sta smrti koristni, saj mladi psihi omogočajo bogatejše življenje. Jaga baba pozna cikle 

ženskega življenja.  

»Jaga baba namiguje na drugi niz ciklov, na cikle ženskega življenja. Ko jih bo 

doživela, bo bolje in globlje razumela notranje ženske ritme, med njimi tudi ritme 

ustvarjalnosti, rojevanja psihičnih in mogoče tudi človeških otrok, ritme samote, igre, 

počitka, seksualnosti in lova« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 97).  

 

OSMA NALOGA – STATI NA VSEH ŠTIRIH 

Naloge tega dela zgodbe so: prevzeti veliko moč, da se vidi druge in vpliva nanje. Jaga baba 

se nekako boji Vasilisine blagoslovljenosti. Ko ženske ozavestijo notranji vidik Jage babe, 

prenehajo sprejemati vse in vsakogar.  

»Med služenjem pri Jagi babi Vasilisa razvije sposobnost, kakršne poprej ni imela, in 

dobi nekaj moči stare coprnice« (C. Pinkola. Estés, 1995, str. 98).  

Ko se odmikajo od blagoslova predobre matere, se naučijo vse manj sprejemati bedake in 

bedarije. Medtem ko je Vasilisa služila pri Jagi babi, je razvila sposobnosti, kakršnih prej ni 

imela, in dobi moči od stare coprnice. Pomanjkanje intuicije, pomanjkanje zaznavanja ciklov, 

neupoštevanje globlje vednosti – vse to vodi k odločitvam, ki so bedne, celo uničujoče. Če 

instinktivna psiha opozori »Pazi!«, jo je treba ubogati. Če globoka intuicija reče »naredi to, 

naredi ono, stopi pa tej poti, tu se ustavi, pojdi naprej,« mora ženska ustrezno popraviti svoj 

načrt. Intuicijo je treba poslušati na vsakem koraku.  
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DEVETA NALOGA – PRETOPITEV SENCE 

Deklica se mora ločiti od mame, mora se postaviti na lastne noge in znati poskrbeti zase.  

»Psihične naloge tega obdobja so: uporaba ostrega vida (ognjenih oči), da bi prepoznali in 

se odzvali na negativno senco lastne psihe in/ali negativne vidike oseb in dogodkov v 

zunanjem svetu. Pretopitev negativnih senc v psihi s coprniškim ognjem (hudobna 

mačeha in polsestri, ki so poprej trpinčile Vasiliso, se spremenijo v pepel)« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 100).  

Pot je težka, vendar Vasilisa posluša punčko – intuicijo – in ji sledi. Neki notranji glas ji 

pravi, da naj bo mirna in naj sledi svoji poti. Ko ženska pridobi videnje – intuicijo – in pridobi 

moč, je ta kot izvidnica, pomaga ji, poroča ji. Brž ko pridobi tako videnje in čutenje, mora 

delovati skladno z intuicijo. Ženska mora imeti čas, opazovati in doživljati s celoto, da lahko 

opazi negativnosti in neravnovesje zunaj in znotraj sebe. Nato je treba zbrati voljo in delovati, 

da se spremeni kaj na bolje. Res pa je, da je lažje zaspati in ne ukrepati ampak ne, delovati je 

treba, da se kaj spremeni. Velikokrat je težko, skoraj neznosno, manjka nam poguma, 

vztrajnosti, delovanja, volje, moči. Uničenje mačehe in polsester je uničenje slabega v psihi. 

Nemogoče je živeti v svetlobi, če prebivamo s krutimi ljudmi. Če vas obdajajo ljudje, ki 

zavijajo z očmi in se nejevoljno zazrejo v strop, ko vstopite, spregovorite, delujete, se 

odzivate, prebivate z ljudmi, ki ugašajo strasti. To so ljudje, ki vam niso naklonjeni ter ne 

spoštujejo vašega dela in življenja. Ženska mora modro izbirati svoje prijatelje in ljubimce, 

kajti oboji se lahko spremenijo v podli polsestri in mačeho. Premišljena izbira prijateljev in 

ljubimcev je ključna za zadovoljstvo in srečo.  

Da bi ohranili vez z divjim, se je nujno treba vprašati, kaj si želim, česa sem lačna, po čem 

hrepenim, česa si želim, kaj bi rada, kaj težko čakam. Odgovor je po navadi bliskovit, to je to 

in to … Če odgovora ni takoj, bo do odgovora prišlo v samoti in ob molitvi. Zelo nevarno je 

biti preveč naiven in prijazen. Tudi me si želimo biti podobne Vasilisi, biti divje, vesele, 

ustvarjalne, biti divje ženske.  

 

3.8.4  ČETRTO POGLAVJE: Manawee 

  

Nekoč je živel moški, ki je želel zasnubiti sestri dvojčici. Oče je rekel, da ju bo dobil, če 

ugotovi, kako se imenujeta. Ni mu šlo. Psiček ponazarja moškega, ki je dozorel in ve, kaj želi, 

želi izvedeti, kako je dekletoma ime, saj bo le pod tem pogojem dobil dekleti.  

»Večina moških želi vedeti in se naučiti. Ko pokažejo pripravljenost, je čas, da jim 

odkrijemo stvari, kajti sprašuje vas njihova duša. Videli boste. Naj navedem stvari, ki jim 

bodo pomagale razumeti in vam stopiti naproti« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 107). 

Psiček je stekel nazaj do koče, v kateri sta živeli dvojčici; pogovarjali sta se in se klicali po 

imenih. Psiček je hitro stekel za gospodarjem; da bi mu povedal, kako se dekleti imenujeta, je 

na poti zagledal veliko kost. Začel jo je glodati in lizati ter med tem pozabil, kako se 
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imenujeta. Ponovno je stekel do hiše, v kateri sta prebivali dekleti, in ponovno sta se klicali po 

imenih. Ponovno je stekel proti gospodarju, pa je med potjo zavohal muškatni orešček. In 

ponovno je pozabil, kako se dekleti imenujeta. Ponovno je zdirjal h kolibi, a sestri sta se 

pripravljali na poroko. Obljubil si je, da ga zdaj ne sme nič zmotiti. Na poti je bil kos divjadi, 

pa jo je preskočil, pa zadišalo mu je po muškatnem oreščku, pa se ni zmenil. Tekel je proti 

svojemu gospodarju. Na poti ga je ustavil tujec, ki je hotel vedeti imeni, a psiček ni nič izdal. 

Tujec ga je napadal, psiček se je moral braniti, zato ga je ugriznil. Tako mu je uspel pobegniti 

in priti do svojega gospodarja. Ta je lepo poskrbel zanj, mu očistil rane, kuža pa mu je 

povedal imeni. Hitro sta tekla, kjer je povedal, kako se imenujeta dekleti. Dekleti sta bili že 

pripravljeni in sta ga čakali. Vsi štirje so potem živeli še veliko let. 

 

DVOJNA NARAVA ŽENSK 

Že po naravi je ženska dvojna, in da bi jo moški razumeli, morajo poznati dvojnost. Manawee 

s svojim zvestim psičkom – instinktom – ugane imeni žensk – ugane obe naravi žensk. Po 

navadi je ena bolj hladna, druga bolj vroča. Ena stran bolj hrepeni in bogati odnos, druga pa je 

nekako ledena. Pogosto je ena stran srečnejša in gibkejša, medtem ko druga hrepeni po ne 

vem čem. Ti ženski, ki sta eno, a sta ločeni, a spojeni prvini in se v psihi prepletata na tisoče 

načinov. 

 

MOČ DVOJNEGA 

Po vsem svetu in od davno velja, da so dvojčki obdarjeni z nadnaravno močjo. Ženska narava 

je dvojna, čeprav je dvojna, mora – podobno kot možgani – delovati kot celota.  

»Simbol dvojčkov veliko pove o moči dvojnega. Po vsem svetu in od davnih časov velja, 

da so dvojčki obdarjeni z nadnaravnimi močmi« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 111). 

Dvojčka naj bi imela isto dušo. Nekatere afriške in karibske skupnosti verujejo, da simbol 

sester dvojčic vsebuje mistično energijo duše. Brezhibno skrbijo za dvojčici, sicer bi se 

utegnila pripetiti nesreča, ki bi prizadela celo skupnost. Vudu dvojčici v haitski religiji vedno 

dobita popolnoma enake odmerke hrane, da bi preprečili vsakršno ljubosumje med njima, 

kajti če oslabi in umre ena, potem bo tudi druga. Star Afroameričan je povedal zgodbo. 

Zgodba pripoveduje o starcu, ki skliče svoje ljudi. Vsakemu izmed svojih potomcev izroči 

palico in jim naroči – zlomite palice. Z nekaj truda jih vsi zlomijo na pol. Tako je, če je duša 

sama; zlahka jo zlomiš. Vsakemu doda še palic, tako da ima vsak dve ali tri in jim ponovno 

naroči, da jo morajo zlomiti. Ne gre. Nihče ne more zlomiti palic, ko sta dve ali tri skupaj. 

Močni smo, ko stojimo z drugo dušo, ko smo z drugimi, nas ni mogoče zlomiti. Tudi 

Manauee ima dvojno naravo: človeško in instinktivno, simbolizirano v psičku.  
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MOČ IMENA 

V nekaterih kulturah bolj pazljivo izbirajo imena, saj jim pripisujejo magičen pomen; 

poznavanje pravega imena je poznavanje človekove življenjske poti in njegovih dušnih 

lastnosti. Pes, predstavnik intuitivnega, deluje v njegovo korist. Ženske si pogosto želijo 

partnerja, ki bi imel v sebi nekakšno združljivost in bi si želel razumeti njihovo globoko 

naravo. Ko najdejo takšnega partnerja, ga ljubijo in so mu zveste do groba.  

»Dokler me ne prepričaš, da si zares želiš spoznati resnično bistvo, resnični imeni – ne 

moreš dobiti mojih hčera« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 114).  

Ne moreš si pridobiti ženske duše, dokler se ne prizadevaš spustiti v globine njene duše, da jo 

spoznaš in razumeš. 

 

NEPOPUSTLJIVA PASJA NARAVA 

Psi so čarovniki vesolja. Spreminjajo žalostne ljudi v manj žalostne, čemerne ljudi v 

nasmejane. Psi spletajo odnose. Pes predstavlja zvestobo in predstavlja tistega, ki dolgo in 

zvesto ljubi, ki zlahka odpušča, se dolgo bori in teče, če je treba, do smrti. Psiček predstavlja 

instinktivno psiho. Sliši in vidi drugače kot človeško bitje. Potuje na ravni, na kateri ego še 

pomisliti ne more, da bi potoval. Sliši in vidi drugače kot človeško bitje in sledi, čemur sliši. 

Pasji svet je poln zvokov, ki jih ljudje ne zaznavamo. Ta instinktivni del moške psihe sliši 

globoko, globoko glasbo, globoke skrivnosti ženske psihe. Njegova narava je sposobna 

spoznati divjo naravo žensk. 

 

ZAPELJIV APETIT 

Moški in ženske se trudijo raziskati globlje strani svoje narave, pa jih številni razlogi – 

predvsem različni užitki – odvrnejo od tega.  Če se spomnimo malo nazaj, je psiček točno 

vedel, kaj želi. Želel je izvedeti, kako se imenujeta dekleti; ko je slišal imeni in se vračal k 

svojemu gospodarju, je na poti videl dišečo kost, ustavil se je, vso prelizal in obglodal, in ko 

je to naredil, se je zavedal, da je imeni pozabil. Torej se je pustil zavesti svojim apetitom.  

      »Tudi psička sprva premamijo apetiti« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 116).     

 

POGUM IN DRZNOST 

Pogum in drznost sta potrebna, da premagamo vse. »Toda nenadoma plane na psička temna 

senca. Tujec ga stresa in vpije: »Povej mi imeni!«  (C. Pinkola Estés, 1995, str. 118).  Veliko 

je pasti, ki ovirajo (najprej dobra hrana, potem pa tujec, ki hoče na silo izvedeti imeni), vse to 

se da premagati. Kljub napadu psiček ostane trden in močen, vztraja in ne pove imen. 

Vztrajati je treba, ne pa vdati. Ohraniti svojo pot, in tudi če pride kaj vmes, se je treba pobrati 
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in nadaljevati. Na koncu bomo videli, da se je izplačalo. Vsak posameznik instinktivno ve, 

kako je mogoče premagati te plenilce. 

 

NOTRANJA ŽENSKA 

Če nas moški ne razume, je prav, da mu ženska pomaga in mu razodene, kaj bi rad njen jaz. 

Ženska ima dvojno naravo – tisto zunanjo (to bi bilo dobro da naredim) in notranjo (kaj si pa 

resnično želim).  

»Če si ženska želi dovzetnega partnerja, naj mu razodene skrivnost ženske dvojnosti. 

Zaupa naj mu o notranji ženski, ki dodana njej ustvarja dve. Pouči naj ga, naj ji postavi 

dve varljivo preprosti vprašanji, ob katerih bo čutila, da jo vidi, sliši, pozna« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 119).   

Kaj bi rada? Kaj bi rad tvoj globlji jaz? Partner mora spoznati tisto zunanjo in še tisto notranjo 

žensko, da bi jo sploh razumel. Dober partner je moški, ki se trudi razumeti, pomagati in ne 

dovoli, da bi ga odvrnile manj pomembne stvari. 

 

3.8.5  PETO POGLAVJE: Okostnjakinja  

 

Oče jo je odvlekel in jo pahnil čez čeri v morje. Ribe so oglodale njeno meso in ji iztaknile 

oči. Vodni tokovi na dnu morja so premetavali njene kosti. V zaliv je prišel ribič. Vrgel je 

trnek in z njim zagrabil okostnjakinjo. Pomislil je, kako ogromna riba. Ni vedel, da je 

okostnjakinja. Ker jo je imel zataknjeno, jo je ves čas vlekel za seboj, kamor je šel. Nikakor se 

ni mogla sneti s trnka. Tekla je in tekla in mu sledila vsepovsod, vse do njegovega igluja.  

»Planil je čez skale in ona mu je sledila. Tekel je čez zmrzlo tundro in ostajala je tik za 

njim. Tekel je čez meso, razloženo, da bi se posušilo, in ga v svojih muklukih zdrobil na 

koščke« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 124). 

Ko jo je tako vlekel, je okostnjakinja zagrabila še nekaj rib, ker so se pač zataknile zanjo. 

Začela jih je jesti, ker že dolgo ni imela nič v ustih. Ribič je smuknil v svoj iglu. Tudi 

okostnjakinjo je potegnil noter. Bila je vsa zamotana. Počasi jo je začel ravnati; ko jo je 

poravnal, jo je pokril s krznom, da se segreje. Okostnjakinja je bila tiho, ker se je bala, da je 

ne bi odvlekel ven in jo vrgel čez skale. Začelo se mu je dremati, zato je odšel spat. Legla je 

ob spečega ribiča in vzela iz njega srce.  

»Medtem ko je bobnala, je počasi zapela: 'Meso, meso, meso! Meso, meso, meso!' In dlje 

kot je pela, bolj se je njeno telo odevalo v meso. Nato si je pripela razvodje med nogami 

in dojke, tako dolge, da so jo ovile v toploto, in vse, kar ženska potrebuje« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 125). 
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SMRT V HIŠI LJUBEZNI 

Da bi ljubili, moramo biti modri, ne samo močni. Moč izvira iz duha. Če bi bili radi vse 

življenje siti, se moramo spoprijeti z naravo in oblikovati odnos z njo. Naučili so nas, da smrti 

sledi še več smrti, pa ni tako. Smrt vedno nosi novo življenje. Živimo, ljubimo, ker ne 

prisluhnemo intuiciji, zaidemo s poti, pride do smrti. Negativne izkušnje, strah … nas nekaj 

naučijo, spoznamo, kako je treba živeti, delati, razmišljati.  

»Številne sodobne kulture napačno razlagajo arhetip sile Življenja/Smrti/Življenja. 

Pozabile so, da gospa Smrt predstavlja bistveni vzorec stvarstva in da obnavlja življenje« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 126). 

Medtem ko se ena polovica srca prazni, se druga polni. Strah pred smrtjo zastruplja večino 

našega vedenja o naravi, zato stežka sledimo njenim ciklom. Njene sile nam »nič ne 

naredijo«. Pesniki razumejo, da smrt daje vrednost vsemu. Brez nje ni naukov, brez nje ni 

teme. Ne preseneča, da se ljudje, ki poskušajo ljubiti, zmedejo in vznemirijo, nato pa kot 

deklica z rdečimi čeveljci noro zaplešejo in se odvrtinčijo mimo stvari, ki jih imajo globoko v 

srcu najraje. 

 

PRVA OBDOBJA LJUBEZNI – NAKLJUČNO ODKRITJE ZAKLADA 

Pravljice so zrcalni odmev obolenja ali dobrega počutja, kulture ali posameznikovega 

notranjega življenja. Mitski motivi dajejo napotke za ohranjanje ravnovesja v zunanjem in 

notranjem svetu. Okostnjakinja nas poduči, kako globoko in predano ljubiti. V ljubezni sledijo 

lov in skrivanje, čas upanja in strahu. Naslednja naloga je razvoj sočutja, sledi zaupanje, 

sposobnost, da si odpočijemo v navzočnosti drugega, po njem pa čas skupnih sanj o 

prihodnosti in skupnega žalovanja za preteklostjo. Stanje vseh zaljubljencev na začetku – so 

slepi. Mladi pravzaprav ne vedo, kaj sploh iščejo, lačni iščejo hrano, ranjeni pa tolažbo zaradi 

preteklih izgub.  

»Ribič v pravljici le počasi spoznava naravo ulova. Na začetku to velja za vse« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 38).    

Pa vendar se bo vsem zgodil »zaklad«. Ljubezen stane, zahteva junaštvo, zahteva, da 

prehodimo dolgo pot. 

 

LOV IN SKRIVANJE 

Ljubimca imata občutek, da jih nekaj preganja. Ko se učimo resnično ljubiti, sprva napačno 

razumemo veliko stvari. Česar se bojimo, lahko krepi in zdravi. Ko je človek zaljubljen, so 

misli hudo zmedene. Strah nas je. Ne bežimo od ljubezni in pritiskov razmerja. Bežimo pred 

skrivnostno silo.  
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»Psihologija opredeljuje ta beg kot strah pred intimnostjo, strah pred zavezanostjo. 

Vendar so to le simptomi. V globini gre za nevero in nezaupanje. Kdor vsakič zbeži 

skladno s cikli divje in celostne narave« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 134).  

V bistvu gre za nevero in nezaupanje. Kdor vsakič beži, se boji zaživeti skladno s cikli divje 

in celostne narave. Ljubimca si morata vzeti prostor, če ne, jih preplavi tesnoba. Vsi izgovori, 

da »nismo pripravljeni,« da »potrebujemo čas«, so razumljivi, a le za krajše obdobje. Resnica 

je namreč, da nismo nikoli »povsem pripravljeni.« Brez naloge, ki je izziv, ni preobrazbe. 

Brez naloge ni pravega občutka zadoščenja. Ljubiti užitek je lahko. Ljubiti zares zahteva 

junaka, ki zmore opraviti s svojim strahom. 

 

RAZPLETANJE SKELETA 

V neki pravljici dobra pastorka natoči vodo bogatemu tujcu. Ta ji poplača tako, da ko govori, 

ji iz ust padajo biseri, diamanti in rubini. Zlobna mačeha ukaže svojima lenima hčerama, da 

naj se postavita k istemu vodnjaku in počakata bogatega tujca. Mimo pride razcapana tujka. 

Ko ta poprosi za vodo, ju zlobni hčerki ošabno zavrneta. Tujka ji poplača tako, da ji, takoj ko 

spregovori, iz ust začnejo padati kače, krastače in kuščarji. Dobro je poplačano z dobrim, 

slabo pa s slabim. Kaj je nelepo? Naša skrita lakota, da bi bili ljubljeni, je nelepa. Tudi v 

ljubezni se je treba prepustiti procesu, iti čez proces. Tudi ljubezen je enkrat prva. Srečamo se 

z nepoznanimi čustvi, občutki, dogodki. Tudi proces ljubezni se spreminja. Če si zaupamo, 

smo modri, razumni, tudi napredujemo, čeprav nas je strah.  

»Zrahljati pas, odvozlati vozel, razplesti in odmotati so dejanja, ki v pravljicah naznanjajo 

začetek razumevanja« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 137).  

Če se je dolgo bojimo ali jo dolgo zavračamo, zaustavimo rast ljubezni. Če se ena sama kost 

nepravilno premakne, okruši ali zvije, škoduje skladnosti celote. Podobno se zgodi, če v 

odnosu ali v sebi dušimo naravno. Življenje šepa, pada, se opoteka, onemogoča dihanje. 

Takrat je ljubezen nemogoča. Razpletati naravo pomeni spoznavati njene slabosti, navade, 

gibe. Pomeni naučiti se. Razplesti pomeni pridobiti jasno vedenje o sebi in drugem in zato 

mirno in kar se da blago slediti obdobjem inkubacije, rojstva in preobrazbe. Zelo koristna je 

vsakodnevna meditativna vaja razpletanja narave. Postaviti si moramo vprašanja, čemu naj 

danes pustim umreti, da bi se rodilo več življenja, kaj mora umreti, da bi ljubil, katere 

nelepote se bojim, kaj bi danes moralo umreti, kaj bi danes moralo živeti. 

 

SPANJE ZAUPANJA 

Nedolžnost se razlikuje od naivnosti. Spanje je simbol preporoda. Spanje nas prerodi, povrne 

moči, marsikatero skrb lažje rešimo. V spanju se povrnemo v stanje miline. V spanju smo 

predelali. Prebudimo se na novo sestavljeni od znotraj navzven, sveži in novi kot nedolžni 

otroci. V to stanje modre nedolžnosti stopimo tako, da odvržemo cinizem in obrambo ter se 

vrnemo v stanje čudežnega, ki ga je opaziti pri večini zelo mladih in pri nekaterih zelo starih 
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ljudeh. Gledano z očmi vedočega in ljubečega duha. Dobro bi bilo, da bi to milino, mirnost, 

zaupanje, prijaznost imeli skozi, ne samo v spanju. Ko se zbudimo, se to spremeni.  

     »Žal ga zjutraj po večini odvržemo obenem z odejo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 141). 

Nedolžnost je stanje, ki se obnavlja med spanjem. Velikokrat se je dobro umiriti, mirno ležati, 

mirno sedeti. Po navadi vse tisto, kar mi iščemo, išče tudi nas in nas bo našlo. Številni moški 

so, ki imajo »dobro žensko«, ki je zaljubljena vanje in tudi oni so zaljubljeni vanjo, vendar se 

ne morejo toliko »prepustiti«, da bi prepoznali prava čustva do nje. Odločitev, ali si bodo 

dovolili ljubiti … čeprav je tesnobno, čeprav smo živčni, čeprav smo bili ranjeni, čeprav se 

bojijo neznanega. Ko se moški bliža ženski, se ta včasih boji. Počasi mora opazovati, mora se 

predati v spanje, ki vrača nedolžnost, naučiti se mora zaupati naravi. Da se ljubezen razcveti, 

morata partnerja zaupati, da ju bo vse, kar se bo zgodilo, preoblikovalo. 

 

DAR SOLZE 

Nihče ne ozdravi naše notranje rane, le sočutje do sebe in negovanje ranjenega stanja. V 

solzah je privlačna moč, v solzi pa mogočne podobe, ki nas vodijo. Solze so tudi leče, skozi 

katere pridobimo drugačno videnje, drugačno gledišče. Solze nas na neki način zdravijo.  

»Solze v pravljicah vedno prikličejo stvari, popravljajo jih, poskrbijo za manjkajoči 

del ali košček. V afriški pravljici »Zlati slapovi« čarovnik zaščiti pobeglo sužnjo tako, 

da z izjokanimi solzami ustvari slap, pod katerega se skrije. V »kostni raglji« kličejo 

duše umrlih zdravilcev, da pršijo otroške solze na zemljo. Spet in spet nas opominjajo 

na moč tega veličastnega občutka. V solzah je privlačna moč, v solzi pa mogočne 

podobe, ki nas vodijo. Solze so tudi leče, skozi katere pridobimo drugačno videnje, 

drugačno gledišče. Ribič v zgodbi dopusti, da njegovo srce poči – ne zdrobi se, 

marveč odpre. Ne želi si ljubezni do la tete, materine dojke, ne ljubezni do koristi, do 

oblasti ali slave ali spolnosti. In ljubezen ga ovije, tista ljubezen, ki jo je od nekdaj 

nosil v sebi, a nikoli dotlej prepoznal. Ko moški dojame ta odnos, se njegova duša 

naseli globlje. Solza spolzi. Ona pije. Zdaj se bo v njem razvilo in prerodilo srce, ki ji 

ga bo lahko dal, veliko kot morje« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 147).   

 

POZNEJŠA OBDOBJA LJUBEZNI (SRCE KOT BOBEN IN PETJE) 

Srce je pomemben organ. Brez srca ni življenja.  

»Vzemimo srce in človeka v trenutku ni več. Srce je psihološko in fiziološko središče. 

V hindujskih Tantrah, navodilih, ki jih bogovi predajajo ljudem, je srce anahata čakra, 

živčno središče, v katerem se poraja občutek do drugega človeka, občutek do sebe, 

občutek do zemlje in občutek do boga. Srce nam omogoča ljubiti, kot ljubi otrok: 

polno, brez zadržkov in brez pridiha sarkazma, brez omalovaževanja ali zaščitništva« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 148). 
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PLES TELESA IN DUŠE 

Ko ženska deluje s svojim instinktivnim umom rojeva, živi, umira. Ženska lahko udejanja to 

vedenje v vsakem luninem ciklu svojega življenja. Za nekatere je luna, ki vlada ciklom, 

nebesno telo, za druge je okostnjakinja v njihovi psihi. Naravi se je mogoče približati 

prijetneje. Neka ženska, ki je izgubila sina edinca, je takole pripovedovala. Prepričana je, da 

je Smrt vzrok vseh solza in vsega smeha. Reče mu, da je dobrodošel ob njenem ognjišču. 

Pove mu, da ga pozna in da je njen prijatelj. Energija, čutenje, bližina, samota, želja, dolgčas, 

vse se dviga in upada v razmeroma hitro sledečih si ciklih. Želja po bližini in ločitvi narašča 

in upada. Rešitev za slabo počutje je vedno njeno nasprotje, novo dejanje zdravilo za dolgčas, 

bližina za samotnost, samota zdravilo za občutek utesnjenosti. Dar telesa sodi v poznejše 

obdobje ljubezni. Dobro je, da najprej počakamo s telesnim izkustvom. Pisateljica opozarja 

ženske, da naj se ne zapletajo z moškim, ki hoče takoj preiti k telesni ljubezni. Čas telesnega 

združenja bo prišel sam po sebi, ob svojem času. Telesna ljubezen je spajanje duha in mesa, 

duha in snovi.  

»Moški mora izročiti srce. Ko se spoji s psihološkim in z duhovnim, predstavljenim v 

okostnjakinji, se zbliža z njo, kolikor je mogoče, zato se zbliža tudi s partnerko. Da bi 

našli to odlično svetovalko ljubezni in življenja, zadošča, da nehamo bežati, da nekaj 

razpletemo, se sočutno soočimo z rano in lastnim hrepenenjem ter se srčno predamo 

procesu« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 154).  

 

3.8.6 ŠESTO POGLAVJE: Grdi raček 

 

Bližal se je čas žetve. Vsi v vasi so imeli polno dela. Ob reki je mati raca sedela na svojem 

gnezdu. Pa je le prišel čas, ko so začela jajčka pokati, ostalo je le eno celo in zelo veliko jajce. 

Končno je jajce počilo in v beli dan je prišlo veliko bitje. To bitje je bilo grdo tudi materi. Z 

račkami je šel plavat in bil je čisto drugega videza kot preostale račke. Vse živali iz domačega 

dvorišča so se norčevale iz njega in ga napadale. Mati raca ga je, čeprav je bil drugačen, imela 

rada in ga je zagovarjala, tako kot vsaka mati svojega otroka.  

»Zelo močen bo. Predolgo je ležal v jajcu, pa ni dobil prave postave. Saj se bo zravnal. Boste 

videli. Potem mu je s kljunom razrahljala perje na vratu in mu ga polizala, kjer je štrlelo« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 157).   

Res je bil nesrečen. Odločil se je, da bo pobegnil, ker je prišel do kolibe, v kateri je prebivala 

starka z mačkom in s kokoško. Grdi raček je ostal pri starki, vendar sta ga maček in kokoš 

hudo trpinčila. Odločil se je, da bo odšel, ker ni imel miru pri hiši. Pri ribniku se je zagledal v 

prečudovite labode, občudoval jih je in ob tem se je počutil zelo osamljeno. Bila je zima, zelo 

ga je zeblo, v vodi je moral plavati hitro, hitro v krogu, da voda ni zamrznila. Nekega jutra pa 

se je prebudil vklenjen v led in začutil je, da bo umrl. Prileteli sta dve raci; rekli sta mu, da je 

grd in da mu zato ne moreta pomagati, in sta odleteli. Na veselje je prišel kmet, s palico razbil 

led in račko odnesel domov. V hiši so bili otroci, niso mu dali miru, zaprhutal je, da je ves 
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prah letel po hiši, padel je v maslo. Spet je poletel in pristal v golidi za mleko in nato se je 

prevrnil še v skrinjo z moko. Kmetova žena ga je podila in otroci so vreščali od smeha. Raček 

je odprhutal skozi mačja vrata in napol mrtev obležal v snegu. Šel je do drugega ribnika, pa 

spet do druge hiše, pa do ribnika, pa do druge hiše itn. No, le končno je prišla pomlad. Vse je 

nekako oživelo. Na ribniku se je otopila voda. Grdi raček je močno razširil krila in je poletel. 

Videl je prelepe labode, ki so plavali. Odločil se je, da bo pristal v bližini in da bo to verjetno 

njegov konec, ker ga bodo napadli. Sklonil je glavo in čakal na udare. Naenkrat se je videl na 

vodni gladini, bil je prelep. Videti je bil ravno tak, kot so bili tujci, ki jih je videl. Ni bil raček, 

bil je labod. Po pomoti se je labodje jajce znašlo v gnezdu rac. Otroci in vsi prebivalci so 

opazili, da je prišel nov labod. Velikokrat je tako v pravljicah, da mora oditi nekdo, ki je malo 

drugačen, ga izobčijo, izločijo. Prvi vidik pravljice je žalost, ponižanje, nepripadnost. Drugi 

vidik je, da izgnanec občuti življenje in moč, kakšne do takrat še ni spoznal, ko pride v 

družino, ki ji pripada in čuti pripadnost. 

 

IZGON DRUGAČNEGA OTROKA 

V resnici raček ni bil grd samo drugačen od ostalih in zato je izstopal in ker je bil drugačen so 

ga ožigosali za grdega kar je daleč od resnice.  

»Tako različen je, da je videti kot črn fižol v merniku zelenega graha. Sprva ga mati raca 

brani, saj verjame, da je njen mladič. Toda nazadnje se čustveno globoko razcepi in odpove 

skrbi za nenavadnega otroka« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 161).    

 

AMBIVALENTNA MATI 

Ženske so psihično in duhovno umirale, ko so si prizadevale zaščititi nedovoljeno umetnost, 

ljubimca, politiko, potomca, dušno življenje. V skrajnih primerih so jih tudi obešali, sežigali, 

pobijali. Najbolj razdiralne okoliščine so tiste, v katerih ni odpuščanja, ni sočutja, v katerih 

novo, nenavadno ali drugačno ne pomeni radosti. Ženska, ki nosi v sebi ambivalentno mater, 

se običajno hitro preda, mogoče se boji zavzeti stališče, zahtevati spoštovanje, uveljavljati 

pravico do delovanja, učenja, lastnega življenja. Tiste, ki so želele zbuditi spoštovanje v sebi 

in v svojih potomcih, so potrebovale tiste lastnosti, ki so jim izrecno prepovedane: 

ognjevitost, drznost, neustrašnost. Da bi mati vzgajala otroke, mora imeti zametke junaških 

lastnosti. Tista, ki živi skladno s svojo dušo in ima »drugačnega« otroka ter se trudi, da bi tudi 

svojega otroka ukrojila tako, da bi bil sposoben in spodoben v tej družbi (otrok je lahko 

prenesen pomen, lahko so to interesi, način delovanja, pripadnosti …).  

»Tako imamo razcepljeno mater in razcepljenega otroka. V »Grdem račku« je mati 

raca psihično razcepljena, zaradi česar jo vleče v različne smeri. Vsaka mati, ki je bila 

kdaj napadena, jo bo gotovo prepoznala. Na eno stran jo vleče želja, da bi bila v vasi 

sprejeta, na drugo želja po samoohranitvi. Na tretjo želja, da bi se odzvala na strah pred 

kaznijo, izgonom ali smrtjo, kar bi utegnilo doleteti oba z otrokom. Ta strah je 



   

30 
 

normalen odziv na nenormalno grožnjo psihičnega ali telesnega nasilja. Na četrto stran 

jo vlečeta materinska instinktivna ljubezen do otroka in želja, da bi ga obvarovala« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 163 in str. 164).   

Te lastnosti mora najti, jih obdržati, jih zaščititi, sprostiti ob pravem času ter se postaviti zase 

in za tisto, v kar verjame. Premišljeno mora zbrati pogum in delovati. 

 

ONEMOGLA MATI 

Takšna mati ne more več prenašati muk otroka. Ne more več prenašati trpljenja, ki ji ga 

povzroča skupnost, ko skuša zaščititi svojega otroka, in zato obnemore. Ko ljudje 

obnemorejo, običajno zdrsnejo v eno izmed treh občutij: zmedeni so in zbegani, trpijo, ker 

nihče ne sočustvuje s trpljenjem, ki ga doživljajo, čustveno podoživljajo stare rane, pogosto 

nepopravljene in nerazložene krivice iz otroštva. Rešitev je v tem, da se zgane in poišče ljudi, 

okolje, kamor sodi; če se ne, se lahko zgodi, da bo tudi ona takšna mati. 

 

MATI – OTROK IN MATI – SIROTA 

Mati se odvrne od otroka, čeprav ga je hotela imeti. Mogoče sodijo med krhke, psihično zelo 

mlade ali zelo naivne matere. Nekatere so tako psihično zmedene, da se imajo za nevredne 

otrokove ljubezni. Mati mora imeti mater, ko je mati svojim otrokom. Ženska ne postane kar 

takoj in sama od sebe popolna oblikovana zemeljska mati. Ženska še posebej, če ima prvega 

otroka, potrebuje materinskost starejše ženske, ki jo spodbuja, opogumlja in podpira v skrbi 

za otroka. Ko mlada mati rodi prvega otroka, potrebuje mamo, da je lahko mati svojemu 

otroku, vsaj od začetka, da se navadi in dobi določeno znanje in modrost.  

»V večini sodobnih industrializiranih držav je mlada mati povsem sama, ko nosi, rodi 

in poskuša skrbeti za svojega otroka. Gre za tragedijo izjemnih razmerij. Ker so se 

številne ženske rodile krhkim materam, materam – otrokom in materam – sirotam, 

verjetno živijo v podobnem notranjem slogu »samomaterinstva«. Včasih je krhka mati 

kot labod, ki je odrasel med racami. Ker ni mogla pravočasno prepoznati svoje 

identitete, ni mogla koristiti otroku. A brž ko najstniška hči odkrije veliko skrivnosti o 

divji naravi, tudi mati spodbudi materino »deviško« potovanje k izgubljenemu jazu. V 

kleti takega doma matere in hčere zaživita divja duhova, držita se za roke in upata, da 

bosta poklicana gor. Vendar se te stvari izjalovijo, ko je mati odrezana od svoje 

instinktivne narave. A ne zdihujte preveč ali predolgo, kajti vse to je mogoče 

popraviti« (C. P. Estés, 1995, str. 168). 

 

MOČNA MATI – MOČEN OTROK 

Ženske v zunanjem svetu, starejše in modrejše, ki so v življenju veliko prestale, se prekalile in 

so po vsem, kar so doživele, postale močne, takšne so v veliko pomoč. Nikoli ne prerastemo 
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po vodstvu in nasvetih, a je prav tako. Odnosi med ženskami so zelo pomembni. Namesto da 

bi se odtrgali od matere, poiščemo divjo in modro mater, saj nismo in ne moremo biti ločeni 

od nje. Čeprav mati ne more ali pač ne skrbi za otroka, se otroci razvijejo in uspevajo 

neodvisno od nje. Potomci preživijo, čeprav mati ure. To je lahko tudi tolažba za tiste, ki niso 

imeli mame ali pa jim je umrla.  

»Nekoč sem presajala živo mejo iz španskega bezga. Eden od večjih grmov se je iz 

skrivnostnega razloga posušil, toda preostali so spomladi vijoličasto podivjali. 

Posušeni je pokal in se drobil kot arašidova lupina, ko sem ga izkopala. Ugotovila sem, 

da so se njegove korenine prepletle z vsemi grmi, ki so uspevali levo in desno od 

njega. Še osupljiveje, posušeni je bil »mati«. Imel je najstarejše in najgostejše 

korenine. Vsi otroci so lepo rasli, čeprav je bil botas arribas, brez koristi. Španski 

bezeg se reproducira s poganjki, vsak grm je torej poganjek izvirnega starša. Torej 

potomec preživi, čeprav mati umre. To je psihični vzorec in obljuba za tiste, ki niso 

imeli matere ali jih je trpinčila« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 169).   

 

SLABA DRUŽBA 

Če bi se ženske lahko umirile in se zazrle v svoje srce, bi v njem prepoznale potrebo po 

spoštovanju svojih darov, talentov, omejitev. Priznajte si svojo rano in dobile boste zdravilo, s 

katerim jo boste zacelile. Vztrajajte pri pravem zdravilu. Prepoznale ga boste, saj vas bo 

oživilo. 

 

NEPRIMERNOST 

Veliko bolje je, da smo, kar smo, in da so drugi, kar so, da se ne pretvarjajo. 

 

ZAMRZNJEN OBČUTEK, ZAMRZNJENA USTVARJALNOST 

Zamrznjenost je najhujše. Zamrznjenost je smrt za ustvarjalnost, odnos, življenje. Biti mrzel 

pomeni biti brez občutkov. Če je človek zamrznjen, pomeni, da je namerno brez občutkov, 

zlasti do sebe, a tudi do drugih, včasih celo bolj. Čeprav gre za samoobrambni mehanizem, 

duša trpi, kajti duša se ne odziva na ledenost, ampak na toplino. Leden odnos pogasi ženski 

ustvarjalni ogenj in prepreči njeno ustvarjalno življenje. Težava je huda. Led je treba zlomiti 

in rešiti dušo iz zmrzali. Kje je torej rešitev? Posnemajte grdega račka v pravljici. Ne 

odnehajte, vztrajajte, rišite, pojte, plešite, gibajte se, vztrajajte, ne ustavite se.  

     »Drži namreč, da stvar ne more zamrzniti, če se giblje« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 172).  
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MIMOIDOČI TUJEC 

Ko je človek skrajno izčrpan in ne zdrži več, se včasih zgodi, da duh nahrani psiho. 

Nenadoma in kot strela z jasnega se pojavi nekaj krepilnega in mu pomaga. Včasih je 

preprosta stvar, kot odlog, pritisk, ki popusti, krajši počitek. Nenadoma se pojavi nekaj in nam 

pomaga.  

    »Nemara je nenaden veter sreče, ki pihne skozi vrata« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 173). 

Pride čas, ko nas duh tako ali drugače nahrani, izvleče, pokaže skrit prehod, pot za pobeg. 

Nekaj nas potisne k naslednjemu koraku. 

 

IZGNANSTVO KOT MILOST 

Če čutiš, da nekaj ni dobro, je treba iskati. Iskati, kar ti manjka, iskati psihično in dušno 

sorodstvo, kot ostati tam kamor ne spadaš. Nikoli ni napačno iskati, kar potrebuješ. V vsej tej 

napetosti in mukah je nekaj koristnega.  

»Izgnanstvo račka omehča in okrepi obenem« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 173).    

Čeprav izgnanstvo ni nekaj, kar bi želel za zabavo, prinaša različna nepričakovana darila. 

Izvleče šibkost, prežene cmeravost, omogoča oster uvid, okrepi intuicijo, stopnjuje moč 

ostrega opazovanja. Če ne more najti tistega, kar išče, se po navadi odloči, da bo sama 

zgradila, kar potrebuje. 

 

ZMRŠENI MAČKI IN ŠKILASTE KOKOŠI SVETA 

Kdo bo pričakoval od mačka, da mu bo voda všeč, in kdo bo pričakoval od kokoši, da bo šla 

plavat? Nihče! Čeprav je mogoče videti ženska zmedena, ko izgubi stik z življenjem, ki ji 

največ pomeni, in teka naokrog, da bi ga spet našla, v resnici zbira podatke, najde okus tega, 

pograbi roko onega. Brž ko bo iz vsega pridobljenega uspela obdelati podatke, bo njeno 

gibanje spet normalno. 

 

SPOMIN IN VZTRAJANJE ZA VSAKO CENO 

C. Pinkola Estés kot psihoanalitičarka meni, da je najbolj zdravilne stvari mogoče najti v 

naravi. Naravna zdravila so močna in preprosta. Z opazovanjem naravnih pojavov, živali, 

rastlin – vse to je zdravilno. Npr. z opazovanjem mirne vodne gladine si je mogoče nahraniti 

dušo za ves mesec in pridobiti ogromno energije. Poglejte volkuljo, vedno vztraja, pa naj je še 

tako bolna, še v taki stiski, še tako osamljena, prestrašena, oslabljena. Tudi ko nam je težko, 

moramo preživeti, vztrajati je treba, iskati rešitev, upati. Za dežjem vedno posije sonce, za 

zimo pride pomlad.  
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»Zanimivo je, da volkulja vedno vztraja, pa naj je še tako bolna, še v taki stiski, še tako 

osamljena, prestrašena, oslabljena« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 176). 

Teče z dolgimi koraki, čeprav ima zlomljeno nogo. Neutrudno čaka, prehiteva, ukani, preživi, 

kar koli jo muči. Vse moči vlaga v dih za dihom. Če je treba, se vleče iz kraja v kraj, dokler 

ne najde dobrega kraja, v katerem bo lahko polno zaživela.  

 

LJUBEZEN DO DUŠE 

Zdržite, zdržite! Opravite svoje delo. Našli boste svojo pot. Po vsem mučnem tavanju jim 

uspe pritavati, tja kjer je dobro zanje, če ne, pa vsaj nevtralno. Tudi ko smo na nevtralnem 

področju, smo še kar nekaj časa nezaupljive. V začetku so dvomi, ki se razblinijo, in začne se 

obdobje vračanja k sebi. 

 

ZAMENJAVA ŽIGOTA 

Ste se kdaj vprašali, ali je ta družina, v kateri živite, res prava za vas? Že ko se pojaviš, 

spraviš starše v slabo voljo, ti si glasna, oni so tihi, ti rada prepevaš, oni so resni, opazuješ in 

skačeš po naravi, oni so v hiši. Zdrava duša po navadi žari skozi osebo in obsije tudi druge. Po 

večji poškodbi duša zbeži. Kaj potrebuje duša? Naravo in ustvarjalnost. Kaj je temeljna hrana 

duše? Različno za različne ženske. Za nekatere: branje knjig, papir, beseda; zrak, noč, sončna 

svetloba, drevesa, skakati, se prepogibati, teči, nekateri hrepenijo po miru v senci dreves. Če 

samo preživimo, ne da bi se trudili razvijati se, se omejujemo in razpolovimo svojo energijo. 

Ko so hudi časi za nami, moramo poiskati priložnosti, polne bujnosti, hranilnosti in svetlobe, 

ter zacveteti. 

 

3.8.7 SEDMO POGLAVJE: La Mariposa  

  

Če opazuješ volkove pri igri, gibanju, so, kar so, ne trudijo se biti nekaj drugega. 

 

TELESNA GOVORICA 

Niso lepi samo ena koža, ena postava, eni lasje. Zelo različne smo si, tudi po telesnem videzu. 

Ene višje, nižje, bolj suhe, debelejše, vse imamo neko svojo lepoto. Ni prav, da kalupiramo. 

Če napademo svoje telo ali telo koga drugega, je to dejansko napad tudi na prednika teh 

žensk, saj so svojo postavo, videz, obliko tudi podedovale. Ženska, ki je oropana instinktivne 

vezi s svojim naravnim telesom, izgubi samozavest. Tuhta, ali je dober človek ali ne, in 

utemeljuje svojo vrednost na videzu, namesto na tem, kar je. Prisiljena je paziti, kolikor hrane 

zaužije, svojo energijo usmerja v tehtanje in merjenje obsega. Popolnoma smiselno je ostati 

zdrav in močen ter skrbeti za telo, kolikor je mogoče. Številne ženske nosijo v sebi 
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»sestradanko«. »Sestradane« hrepenijo po spoštljivem odnosu, sprejetosti. Še vedno številni 

strokovnjaki spodbujajo ženske, da naj nenehno nadzorujejo svoje telo. Tesnobno sprejemanje 

svojega telesa žensko oropa ustvarjalnega življenja in jim preprečuje, da bi se posvečale 

drugim stvarem. Divja narava, to je tista prava narava, se nikoli ne zavzema, da mučijo svoje 

telo, da ga klešejo. Ženske se morajo ozavestiti, kar se tiče telesa. Da se ne ozirajo na mnenje 

drugih, na modne smernice in da ne nasedajo iluzijam o sreči, češ da so srečne tiste, ki imajo 

takšno in takšno postavo, težo, obraz. Zgodba pripoveduje o dveh ženskah, ki sta si bili zelo 

različni po videzu in tudi videzu tistih žensk, kjer sta živeli. Ena izmed teh, ime ji je bilo 

Maxicana, je bila zelo nizka in širokega telesa. Ko je odrasla, je odpotovala, našla svoje 

prednike in videla, da jim je zelo podobna. Ti so bili še veliko močnejši od nje, svetovali so ji, 

da se mora zrediti.  

»Trepljale so me in ščipale in odločno izjavljale, da sem presuha. Dovolj jem? Sem bila 

bolna? Bolj se moram potruditi, so mi pojasnile, kajti ženske so la Tierra, zato morajo biti 

okrogle kot zemlja, saj zemlja nosi veliko težo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 187).  

 

TELO V PRAVLJICAH 

Bili so trije bratje; oče jih je poslal v svet, da naj najdejo najlepši predmet na zemlji. Obljubi 

jim, da bo tistemu, ki bo našel največje dragocenosti, dal celotno kraljestvo. Prvi brat prinese 

čarobno palico, skozi katero je mogoče videti kar koli, drugi prinese jabolko, ki naj bi 

ozdravelo vsako bolezen, tretji brat prinese čarobno preprogo, ki lahko ponese človeka, kamor 

si želi. Oče je imel težko nalogo; vse se mu je zdelo pomembno, zato je vse bogastvo razdelil 

med vse tri.  

 

MOČ BOKOV 

Telo se ne sme bati, ne biti ohromljeno od strahu ali bolečine, omrtvičeno od starih ran. 

Pisateljica, ko je bila stara dvajset let, se spomni in ne bo nikoli pozabila, kako je ponoči 

videla plesati žensko, staro okoli 35 let. Njene prsi so bile povešene od dojenja, njen trebuh in 

koža ravno tako raztegnjena zaradi rojevanja. Na pogled ni bila nič privlačna. Imamo 

pridobljene ideale o ženski lepoti. Ko pa je ta ženska zaplesala, je bila prav lepa.  

»Videla sem moč v njenih bokih. Videla sem, kar so me naučili ignorirati, moč ženskega 

telesa, ko je oživljeno od znotraj. Skoraj tri desetletja pozneje jo še zmeraj vidim, kako 

pleše v noči, in moč telesa me še zmeraj osuplja« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 193). 

A ko je plesala v noči, gola ob ognju, je bila pisateljica očarana nad njenim telesom, ki se je 

gibalo ob glasbi, in tega prizora ne bo nikoli pozabila, vtisnil se ji je za vse življenje. 
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3.8.8 OSMO POGLAVJE: Tjulnja koža. Dušna koža 

 

Živel je človek; bil je zelo samoten. Lovil je, nastavljal je pasti in dobro spal. Želel si je 

človeške bližine. Včasih se mu je približal tjulenj; ko ga je videl, so mu solze spolzele po licu. 

Tako je neke noči, ko je bil sam in zelo osamljen, zagledal na ogromni skali skupino žensk, ki 

so plesale čisto gole. Ustavil se je in jih gledal. Ženske so si natikale tjulnje kože in druga za 

drugo zdrsnile v morje, veselo so vpile in kričale. Ena pa je iskala svojo kožo, a je ni našla. 

Moški se je opogumil, stopil izza skale in ji zavpil, da naj bo njegova žena. Priznal je, da ji je 

on vzel tjulnjo kožo in da jo bo vrnil čez 7 let. Ostala sta skupaj, dobila sta otroka in mati mu 

je pripovedovala zgodbo o bitjih, ki jih je poznala, to so tjulnji, mroži, kiti, lososi. Ženska je 

začela razpadati, kajti prišel je čas, ko se bi morala vrniti v morje. Mož tega seveda ni 

odobraval in je rekel, da je brezčutna, ker želi zapustiti njega in sina. Deček je našel tjulnjo 

kožo, ki jo je že pred leti vzel oče, in jo skril. S kožo je stekel domov. Mati je vzela kožo in 

močno stisnila sina, ker mu je bila hvaležna. Mati je vzela otroka in oba sta odšla v morje ter 

se potopila; z lahkoto sta dihala pod vodo. Pod vodo ju je pričakal ded tjulenj. Mati mu je 

povedala, da je to njegov vnuk, vendar da ne bo mogla ostati z njimi. Čez 7 dni sta ga vrnila 

na kopno. Vsi so jokali. Mati je sinu povedala, pa tudi sam je vedel, da ga ima zelo, zelo rada. 

Ženska, tjulnjica, je živela v morju. Čeprav jo je človek prosil, da naj bo njegova žena, ker je 

osamljen, in naj bo njegova sedem let, potem pa lahko naredi, kar želi. Med tem mu je rodila 

sina. Živimo lahko življenje, vendar nismo zadovoljne, to ni naše, ko pa nekaj spremenimo in 

je to skladno z našim bistvom, razcvetimo, zaživimo.  

»Postala je prelepe temne barve, povrnil se ji je vid, njeno telo se je zaoblilo in gibčno je 

plavala« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 242).  

Ko je odrasel, je postal bobnar, pevec in pripovedovalec zgodb. Ljudje so ga videli, kako se 

pogovarja s tjulnjico. Lovili so jo, vendar je niso mogli ujeti. Videli pa so jo in so ji rekli, da 

ima človeški pogled, moder, divji in ljubeč.  

 

IZGUBA OBČUTKA DUŠE KOT INICIACIJE 

Tjulenj sodi med najlepše simbole divje duše. Ponekod je razširjeno prepričanje, da človeško 

bitje zaživi šele takrat, ko duša rodi duha, ga neguje, hrani in napolni z energijo. Duša se 

odmakne v oddaljen dom, duh pa samostojno zaživi na svetu. Duša je podobna tjulnjem. 

Lebdi v bližini, hrani duha, ne zbeži, ko zazna nekaj novega ali nenavadnega ali težavnega. 

Podobno kot tjulenj, ki ni navajen ljudi in v svojem mirnem stanju ne zmore predvidevati 

človeškega življenja. Podobno mlada in neizkušena ženska se ne zave človeških namer in 

mogočih poškodb. Pa ne samo mladim, tudi starejšim ni prizaneseno, da jih izkoristijo, 

oropajo, ponižajo, in ko te nekdo tako prizadene, ogoljufa, oropa.  

»Tudi če tjulenj ni navajen ljudi in mirno poležava v enem svojih blaženih stanj, v 

kakšna zapade od časa do časa, včasih ne zmore predvideti človeškega vedenja« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 244).   
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Nekako se je treba povrniti v prvotno normalno stanje, si pomagati in zaživeti normalno 

življenje. 

 

IZGUBA KOŽE 

Razvoj vedenja se začne s trpljenjem. Najprej je prvotno nezavedanje, napredovanje, 

nadaljuje se z odkritjem poti nazaj k moči. Vsaka ženska, ki je predolgo z dušnega doma, se 

sčasoma utrudi. Želi si vrnitve v svoje dobro dušno stanje. Ta cikel prihajanja in odhajanja se 

v ženski naravi ponavlja vse življenje. Zaradi raznih pritiskov in vzrokov izgubljajo občutek, 

da prebivajo v svoji koži. V nevarnosti so tudi ženske, ki brez prestanka garajo. Dušno kožo, 

dušo, blagostanje izgubijo, če preveč segajo po popolnosti, če se po nepotrebnem trpinčijo, če 

so nezadovoljne s seboj, svojo družino, skupnostjo, kulturo, s svetom – pa vsega tega ne 

povedo, ničesar ne storijo, ne poiščejo pomoči, če se pretvarjajo, da je vse v redu. Če nekaj ni 

tako, kot je treba, je treba razmisliti, povedati, poiskati pomoč. Najverjetneje ne bo takoj 

prišla ali mogoče ne v takšnem obsegu, kot pričakujemo, prišla pa bo gotovo. Če poveš, nisi 

reva, pogumna si in to je prav. Če te ne jemljejo resno (mož, mama, otroci, prijateljica …), jih 

opozori, da je resno in da ti prisluhnejo in po možnosti pomagajo – ne zadrževati v sebi in se 

trpinčiti. Ko v življenju ne čutimo zadovoljstva, ko nimamo nečesa, kar nas veseli, izgubljamo 

stik s svojo dušo.  

»Kolikor je žensk na svetu, toliko je načinov izgubljanja duše kože. Obdržimo je le, če 

ohranimo občutljivo in prastaro zavedanje o njeni vrednosti in uporabi. Žal nihče ne 

more dosledno ohranjati ostrega zavedanja, zato tudi nihče ne more obdržati dušne kože 

sleherni trenutek dneva in noči. Lahko razvijemo ojo agudo, ostro oko, ki opazuje 

okoliščine in varuje naše psihično ozemlje. Zgodba »Tjulnja koža, dušna koža« govori o 

tatvini hujše vrste, a če bomo pozorne na svoje cikle in klic, naj odidemo in se vrnemo 

domov, se ji bomo v prihodnje lahko zavestno ognile« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 246). 

Če smo pozorne, se v prihodnje lahko ognemo trpljenju – izgubi dušne kože – duše. Izguba 

doma je največja poguba, ki lahko prizadene živo bitje. Vsako živo bitje se mora od časa do 

časa zateči domov, kjer se počuti zaščiteno, svobodno, varno. Počitnice niso isto kot dom, 

podobno kot mir ni isto kot samota. Izguba dušene kože – blagostanja – lahko povzročijo 

strupeni odnosi. Obvladamo jih z močjo in voljo. Modrost, s pomočjo katere se jasnovidno 

odločimo, kaj potrebujemo in kaj želimo narediti. Nujno si je treba vzeti čas.  

 

SUŠENJE IN POHABLJANJE 

Večina ženskih depresij, malodušnih in nemirnih stanj izhaja iz skrajno omejenega dušnega 

življenja, v katerem ni mogoče ustvarjati, slediti vzgibom, izumljati. Ženske imajo ogromen 

ustvarjalen zagon. Tista, ki preda svojo moč, bo postala megla, nato sopara in nazadnje le še 

dim svojega prejšnjega divjega jaza. Tjulnjica najboljše živi v vodi. Ko je bila na kopnem, se 

ji je koža začela sušiti (postopna izguba dušnega življenja). Treba je nekaj narediti, 

spremeniti.  
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»Ženske v takem stanju pogosto sanjajo o temnem moškem: ogrožajo jih morilci, 

posiljevalci in klateži, vzamejo jih za talke, kradejo jim in še veliko hujše stvari. 

Včasih so take sanje travmatične in so posledica dejanskega napada. Toda pogosteje so 

to sanje žensk, ki se sušijo, ker ne negujejo instinktivne plati svojega življenja, kradejo 

same sebi, prikrajšajo se za ustvarjalno delovanje, največkrat se niti ne potrudimo, da 

bi si pomagale, ali pa mučno garajo, da bi preslišale klic, da se vrnemo v vodo«  (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 255).   

Tudi ko smo na tleh, ko se pretvarjamo, da je vse v redu, se pretvarjamo, da obvladamo 

življenje. Ko se pretvarjamo, se pretvarjamo, omejujemo življenje in plačujemo zelo visoko 

ceno. Ko se ženska suši, čedalje težje deluje, kajti ideje, ustvarjalnost in življenje uspevajo v 

vlagi. Ženske v takšnem stanju pogosto sanjajo o morilcih, posiljevalcih, klatežih, vzamejo jo 

za talko, kradejo jim.  

 

KLIC STAREGA 

Ko je česa preveč, lahko je to dobrega, če smo preveč intenzivne, morda preveč utrujene, 

preveč ljubljene, premalo ljubljene, zgarane od dela, lenobe, vse ima svojo ceno. Ko se 

spopadamo s »preveč«, se postopoma sušimo, srce se utrudi, primanjkuje nam energije in 

takrat se pojavi klic po »nečem«. Takrat nas kliče Stari. Klic, saj je ženska že predolgo z 

doma.  

 

PREDOLGO ZADRŽEVANJE DOMA (dom je prispodoba za ravnovesje) 

 

Ko se ne zaveda, česa je preveč in česa ni dovolj, strmoglavi čez rob. Z njo je vse slabše, 

vedno bolj se slabo počuti, je v slabem stanju. Odteka življenje. Ko je predolgo zdoma (ko ni 

pravega blagostanja), ji zmanjka gonilne življenjske sile. Namesto da bi bila vprežena po 

lastni izbiri, se pusti vleči. Škili od utrujenosti. Njene varovalke so tik pred tem, da pregorijo. 

Vendar je več kot »izgorela«, trpi za lakoto duše.  

 

»Tjulnjica se suši, ker ostaja predolgo na kopnem. Njene bolečine so enake našim, ko 

ostajamo predolgo zdoma. Posuši se ji koža, ki je naše najobsežnejše čutilo; pove nam, 

kdaj nas zebe, kdaj nam je prevroče, kdaj smo razburjeni, prestrašeni. Ko je ženska 

predolgo zdoma, začne njena sposobnost zaznavanja dejanskega počutja ter 

razmišljanja o sebi in drugih stvareh usihati, suši se in razpoka. Zaživi v 'stanju 

postrušnika'. Ker ne zaznava, česa je preveč in česa ni dovolj, strmoglavi čez rob« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 258, str. 259). 

 

Takrat ji preostane samo eno, nazadnje se zave, da se mora vrniti domov.  
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ZRAHLJAJTE VEZI, SKOK V VODO 

 

Veliko je prostorov in načinov, kamor se lahko zateče, da bi začutila svoje vračanje domov. 

Posredniki, s katerimi pridejo domov, so: glasba, umetnost, gozd, morska voda, sončni vzhod, 

samota in številni drugi. Odpeljejo nas domov v notranji svet, ki ima lastne ideje, red in 

oporo. Nekatere ženske nikoli ne odidejo domov in živijo kot zombiji. V tem omrtvičenem 

stanju delujejo, hodijo, govorijo, celo izpeljujejo številne stvari. Ženske v takšnem stanju 

zaznavajo, da jim uspehi, ki jih dosegajo, ne dajejo nikakršnega zadovoljstva. Za nekatere je 

dom to, da se lotijo nečesa, kar so opustile. Začnejo prepevati, potem ko so se dolga leta 

izgovarjale, zakaj ne. Odločijo se naučiti nečesa, kar so si že dolgo želele. Poiščejo ljudi in 

stvari, s katerimi so izgubili stik. Povrnejo si glas in pišejo. Počivajo. Uresničujejo velike in 

pomembne odločitve. Vrnitev domov je nujna, to je vrnitev v ravnovesje.  

 

»Iz različnih razlogov, ki so tedaj zveneli upravičeno, so sprejele dolgotrajno izgnanstvo 

od doma; pozabile so, kako neizmerno prija dež izsušeni prsti« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 265).    

 

Kako pogosta naj bo vrnitev domov (harmonija, blagostanje)? Veliko pogosteje, če ste 

občutljivi in zelo dejavni v zunanjem svetu. Manj pogosto, če imate »debelo kožo« in živite 

bolj navznoter. Vsaka ženska ve, kako pogosto in kaj je dobro zanjo. Dom je mogoče doseči, 

da si vzamemo čas zase in samo zase. Če si ne jemlješ časa zase, si res nor – to je norost. 

Vzeti si čas zase je, da si v popolni tišini. Je nujno za duševno zdravje. Divja ženska je preplet 

zdravega razuma in dušnega zaznavanja. Nekatere ženske so že po naravi divje ženske, druge 

jo pridobijo kot veščino. Če se redno vračamo domov, se divja ženska krepi. 

 

 

VAJE NAMERNE OSAME 

 

Biti celoten, biti v enosti, to je cilj samote. Biti v osami, samo to je zdravilo za izčrpanost, ki 

je tako razširjena med sodobnimi ženskami. Že včasih so vedeli, da je osama, da si sama 

veljala za blažilno in preventivno.   

 

»Beseda alone (sam) sestoji iz dveh besed: all one (vse eno). Biti vse eno pomeni biti 

celoten, biti v enosti, kar je cilj samote, biti eno z vsem« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

271).  

 

Zdravila je utrujenost in preprečevala izčrpanost. Že ženske v davnini so imele svoj sveti kraj, 

v katerem so se osamile, najbolje med menstruacijo. Tudi ženske iz drugih koncev sveta 

uporabljajo te svoje kotičke »ženske kotičke« kadar koli, ne le med menstruacijo, in imajo 

tudi svoje lastne kotičke, kot so: mesto ob vodi, gozd, pod drevesom. Vzeti si je treba čas in 

se obnoviti.  
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3.8.9  DEVETO POGLAVJE: La Llorona 

 

Ustvarjalna sposobnost ženske je njena najdragocenejša dobrina, saj daje navzven in jo na 

psihični, duhovni, umski, čustveni in na ekonomski ravni hrani znotraj. Oviramo jo z 

negativnostjo in brezbrižnostjo. Ustvarjalnost je lahko tudi ovirana. Ovira jih nespodbudno 

okolje; nekatere tako občudujejo druge in to, kar delajo, ustvarjajo, da pozabijo na sebe in 

svoje sposobnosti in so samo nekakšni posnemovalci (so drugorazredni), namesto da bi razvili 

lastne darove do popolnih in osupljivih globin. Druge se ujamejo v past pretirane očaranosti in 

čaščenja; s tem se jim še sanja ne, kako izkopati svoje darove. Tretje se bojijo, kajti vode so 

res globoke, noč je temna in pot zelo dolga, vendar so to prave okoliščine, potrebne za razvoj 

lastnih izvirnih in dragocenih darov. Ustvarjalnost se lahko zastruplja z negativnimi stvarmi, 

idejami, mislimi, z ljudmi. Če nekdo izgubi ustvarjalni tok, če ne more ustvarjati (vzroki so 

različni), pride do psihološke in duhovne krize. Ko ustvarjalnost tako ali drugače zastane, se 

počutimo bolne in želimo oditi. Brezciljno tavamo in se pretvarjamo, da zmoremo brez 

ustvarjanja, vendar ne zmoremo, ne smemo. Ustvarjanje je podobno reki in rečnemu kanalu, 

če je umazan, zajezen, voda ne more teči.  

 

»Tedaj smo podobne umirajoči reki. To ni kaka nepomembna stvar, za katero se ne bi 

menili. Izguba čistega ustvarjalnega toka prikliče psihološko in duhovno krizo. Ko je 

reka omadeževana, začne vse odmirati, kajti vse življenjske oblike so medsebojno 

odvisne, kot vemo iz ekologije. Bičje vzdolž rečnega brega porjavi zaradi pomanjkanja 

kisika, cvetni prah nima česa oprašiti, vodni tropotec se poleže, ne da bi oblikoval jasli 

za vodne lilije med svojimi koreninami, vrbe ne poženejo mačic, pupki ne najdejo 

samičk in muhe enodnevnice se ne izležejo. Torej tudi ribe ne bodo skakale ne ptice 

potapljale, volkovi in druge živali bodo odšli naprej ali umrli, ker bodo pili pokvarjeno 

vodo ali pojedli plen, ki se je hranil z umirajočimi vodnimi rastlinami« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 278–279). 

 

 

LA LLORONA 

 

Bogat plemič je dvoril lepi revni ženi. Rodila je dva otroka, vseeno pa se ni poročil z njo. 

Nekega dne ji je povedal, da se bo vrnil v Španijo, kjer se bo poročil z bogato žensko. Mlada 

ženska ponori, izpraska mu obraz, potem še sebi, pograbi sinčka, steče k reki in ju vrže v 

reko. To je ena različica pravljice, obstaja pa še druga različica in ta je takšna: La Llorona je 

med nosečnostjo pila iz reke. Njen mož je bil bogat in je imel tovarne ob reki. Reka je bila 

zaradi izpustov iz tovarn umazana. Njuna otroka dvojčka sta se rodila slepa in s plavalnimi 

nogami. Mož jo je pustil. La Llorona je vrgla otroka v reko, ker ji je bilo pretežko, in nato se 

je še sama zgrudila mrtva od žalosti. Prišla je v nebesa, toda sveti Peter ji je dejal, da ne more 

ostati v nebesih, dokler ne najde duš svojih sinov. Njen duh tava po reki in išče otroka.  

 

»Zato danes pripovedujejo, da LIorona, jokajoča ženska, pometa rečne bregove s 

svojim dolgimi lasmi, vtika dolge paličaste prste v vodo in brska po dnu za svojima 

otrokoma. Zato, pravijo, se živi otroci ne smejo približati reki, ko se stemni, kajti La 
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LIorona bi jih lahko zamenjala za svoja otroka in jih za zmeraj odnesla s seboj« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 280).   

 

Takšne in podobne pravljice nas učijo, česa naj ne delamo in kako naj se izognemo slabim 

odločitvam. Ženske se lahko naučimo jezditi na valovih (naučimo se kako živeti), namesto da 

trpimo in da nas življenje pogoltne. 

 

 

STRUP V REKI 

 

Najpogosteje je, da ženska v svojem ustvarjalnem življenju izgubi življenjsko moč, in zaradi 

tega oslabi njena sposobnost za ustvarjanje ali delovanje v zunanjem svetu.  

 

»Tudi za cikle zdravega ustvarjalnega življenja so značilna obdobja, ko reka 

ustvarjalnosti za čas ponikne in se razvoj obrne navznoter, a se ta občutek povsem 

razlikuje od nemoči, porojene iz duhovne stiske. Naravni cikel je včasih zaznamovan z 

nemirom in nepotrpežljivostjo, nikoli pa ne zbuja občutka, da divja duša umira. 

Razliko je mogoče prepoznati, če ocenimo svoje pričakovanje; čeprav je ustvarjalna 

energija zapredena v dolgotrajno inkubacijo, se veselimo rezultata, čutimo poke in 

valovanje novega življenja, ko se vrti in brenči v nas. Ne počutimo se nemočne. Ne 

zaganjamo se in ne grabimo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 283). 

 

Tudi ko je čas zdravega ustvarjanja, so obdobja, ko reka ustvarjalnosti za čas ponikne in se 

razvoj obrne navznoter. Ta občutek se povsem razlikuje od nemoči, in sicer zaradi duhovne 

stiske. 

 

 

OGENJ NA REKI 

 

Za preživetje je treba delati, garati. Delati stvari, ki nas izčrpavajo, ne dopuščajo časa za 

ustvarjanje. Včasih nam glasovi šepetajo … le če bi imela doktorat, bi bilo tvoje delo kaj 

vredno, le če bi te pohvalila kraljica … le, le, le … Pisateljica je videla, kako so ženske 

namenjale ure in ure dela, ki ga prezirajo, samo da bi kupile drage predmete za svoje 

stanovanje, partnerja, otroke. Ženska si reče, moram še doštudirati, pomagati otrokom, da 

odrastejo, narediti še to in ono, potem bom imela več časa zase in bom lahko počela stvari, ki 

me zanimajo. »Zlonamerni kompleksi najraje kradejo in kaznujejo žensko ustvarjalnost tako, 

da dušnemu sebstvu obljubljajo »čas za ustvarjanje« nekje v megleni prihodnosti. Ali da bo 

ustvarjalna zagnanost nazadnje izbruhnila, brž ko boste imeli nekaj zaporednih prostih dni. To 

so pomije. Kompleks še zdaleč nima take namere. Gre le za dodaten način dušenja 

ustvarjalnega vzgiba. Včasih glasovi šepetajo: 

 

»Le če bi imela doktorat, bi bilo tvoje delo kaj vredno, le če bi te pohvalila kraljica, le če 

bi dobila tako in tako nagrado, le če bi tvoje delo objavila ta in ta revija, le, le, le« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 285).  
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Treba je vse počistiti, preden zmorejo sesti, da bi pisale, pospravljanja ni nikoli konec. Ženska 

mora biti pozorna in ne sme dovoliti, da bi ji čezmerna odgovornost prevzela ustvarjalni 

počitek, motive in zamaknjenost. Nujno je, da se ustavi in reče ne polovici vsega, kar bi 

morala opraviti. 

 

 

MOŠKI NA REKI 

 

Animus je najbolje razumeti kot silo, ki ženskam pomaga, da v zunanjem svetu delujejo sebi v 

prid, da konkretno uveljavijo notranje misli in občutke. Animus je nekakšen pomočnik 

ženske. Hidalgo predstavlja »skvarjen« vidik ženske psihe.  

 

»Toda ko je animus okvarjen, je skoraj nemogoče prepoznavati vzgibe, kaj šele 

udejanjati in uresničevati svoje zamisli. Reka je zvrhano polna iztrebkov in iz nje se ne 

more poroditi nič novega. Sledi neusmiljen del, kajti stopiti moramo v brozgo in 

poiskati dragocene darove, ki ležijo pod umazanijo. Podobno kot La LIorana moramo 

preiskati dno reke, da bi našli življenje duše, svoje ustvarjalno življenje. In še nekaj, kar 

je enako težko – očistiti moramo reko, da bo La LIorana lahko videla in bomo skupaj z 

njo našle duše otrok in mir za ponovno ustvarjanje« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 293). 

 

Zavarujte svoj čas, če vam ni do družbe, to odločno povejte, ne pustite, da bi vas kdo motil. 

Tudi če udobno lenarite, ne imejte slabe vesti, ker si s poležavanjem nabirate moč. Vztrajajte, 

pomembno je, čeprav velikokrat boleče, da vložimo potreben čas in da se ne ogibamo 

težavnih nalog. Negativni kompleksi so vedno ob poti, a jih je treba spoditi. Zavarujte svoje 

ustvarjalno delo, to je tisto, ki nas hrani, zaradi katerega se počutimo dobro. Vsak dan 

naredimo nekaj zase. Naj vas nobena misel, noben moški, nobena ženska, noben partner, 

služba, noben godrnjav glas ne odvrne od tega. Če je treba, pokažite zobe. Oblikujte svoje 

resnično delo. 

 

Vztrajajte pri kakovostnem ustvarjalnem delu. Ne dopustite, da bi vam ga vzeli lastni 

kompleksi ali kultura. Vaše delo je tu mišljeno kot tisto delo, ki vas napolni, nahrani, npr. 

slikanje, poslušanje umirjene glasbe. Pripravite hrano za ustvarjalno delo; veliko je stvari, ki 

prijajo duši in jo hranijo. 

 

 

DEKLICA Z VŽIGALICAMI 

 

Nekoč je v temnem gozdu živela deklica, ki ni imela ne matere ne očeta. Na robu gozda je 

bila vasica in izvedela je, da lahko kupi vžigalice za pol penija in jih proda za penij. Bila je 

huda zima, bila je vsa prezebla. Če bo prodala nekaj vžigalic, si bo lahko kupila skorjo kruha. 

Tako je tavala in tavala po mestu, da bi kaj prodala, a žal ni nič. Odločila se je, da se bo 

pogrela ob vžigalicah. Ko se je tako grela ob vžigalicah, je že imela privide, na koncu se ji je 

zdelo, d aje z njo babica in da se vzpenja v nebo, kjer ni lakote, mraza in trpljenja. Zjutraj so 

deklico našli zmrznjeno. 
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ODDALJEVANJE OD USTVARJALNE FANTAZIJE 

 

Ko je ženski instinkt še v redu, zazna, da ji okolje in ljudje, kjer živi in dela, niso naklonjeni, 

se ne sme pustiti in mora biti sposobna boriti se.  

 

Ko je Divja ženska stisnjena v kot, se ne preda, ampak napade z iztegnjenimi kremplji in se 

bori. Kaj naj bi naredila deklica z vžigalicami? Ko bi bili njeni instinkti nedotaknjeni, bi imela 

več možnosti. Odpravila bi se v drugo mesto, se vtihotapila na vagon, se skrila v klet s 

premogom. Divja ženska bi vedela, kaj naj naredi. Toda deklica z vžigalicami je pozabila na 

Divjo žensko, zato zmrzuje (C. Pinkola Estés, 1995, str. 299).   

 

TRIJE ZLATI LASI 

 

Ponoči so stvari drugačne, zato se moramo spustiti v nočno zavedanje. Ponoči smo bliže sebi, 

bliže bistvenim zamislim in občutkom, ki se podnevi manj izražajo. Izgubiti žarišče pomeni 

izgubiti energijo. Povsem narobe bi ravnali, ko bi takrat planili in si jo divje prizadevali 

zbrati. Ne smemo delovati, ampak sesti in se gugati. Potrpežljivost, umirjenost in guganje 

obnavljajo zamisli. Volkovi to dobro poznajo.  

 

»Ko se približa vsiljivec, včasih renčijo, lajajo ali ga celo ugriznejo, največkrat pa se v 

primerni razdalji zberejo in posedajo kot družina. Sedijo in dihajo skupaj. Rebra se 

dvigajo in spuščajo. Osredotočajo se, prizemljujejo, obračajo v svoje središče in 

odločajo, kaj je bistveno, kaj naj naredijo. Odločijo se, da »ne bodo takoj delovali, da 

bodo samo sedeli in dihali, se malo gugali skupaj« (C. Pinkola. Estés, 1995, str. 307).  

 

Kdo bi mislil, da je to tratenje časa, divja ženska pravi, da je to nujnost. Volkovi posedajo kot 

družina, sedijo in dihajo skupaj. Osredinjajo se, prizemljujejo, obračajo v svoje središče in 

odločajo, kaj je bistveno, kaj naj naredijo. Odločijo se, da »ne bodo takoj delovali, da bodo 

samo sedeli in dihali, se malo gugali skupaj.«  

 

 

3.8.10 DESETO POGLAVJE: Tihotapec Dick 

 

Ženski gon ni stanje spolne vzdržanosti, ampak stanje intenzivnega čutnega zavedanja, ki 

zajema tudi spolnost, vendar ni omejeno le nanjo. 

 

Baubo: Trebušna boginja 

 

Druženje ob kavi je preostanek starodavnega obrednega druženja, v katerem ženske govorijo 

iz drobovja. Izpovedujejo resnico, se neumno smejijo, nekako oživijo in se nato boljše volje 

vrnejo domov. Od nekdaj so ženske podile moške na ribiški izlet, samo da bi odšli in da bi 

malo ostale same ali v ženski družbi.  
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»Moška energija je prijetna. Več kot prijetna je; sijajna je, veličastna. Toda včasih je kot 

preveč čokoladnih bombonov. Zaželimo si malo čistega, hladnega riža za nekaj dni in 

čiste vroče juhe, da osvežimo nebo. Od časa do časa je nujno« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 316).  

 

Od časa do časa si želijo biti v ženski družbi; gre za naraven ženski cikel. Moška družba je 

odlična, vendar je nujno, da smo od časa do časa same. Seznamu za samozdravljenje je treba 

priložiti še druženje v ženski družbi in zgodbe, ki si jih pripovedujejo. Zabavna, umazana 

zgodba prežene depresijo, lahko pa tudi izreže črno srce jeze in pusti žensko srečnejšo, kot je 

bila prej. Poskusite in videle boste. 

 

Skratka: »seksualne zgodbe« so za žensko zelo pomembne, za njeno počutje, zdravje, dobro 

voljo … Ko se pogovarjajo, se družijo, klepetajo, se smejijo … 

 

Tako nekako je pisalo v časopisu. V deželah, v katerih so ženske brez oblačil, so pričakovali 

visok obisk. Videli so, da je neprimerno in neokusno, da so ženske gole, zato so jim dali 

veliko kril in bluz, da se bodo za to priložnost oblekle. Ženske so se dogovorile in si oblekle 

samo krila. Poglavar jim je naročil, da se morajo obleči. Ženske so zagotovile, da si bodo 

pokrile prsi, ko bo šel mimo general. Seveda so mislili, da si bodo oblekle bluze. Ko se je 

peljal guverner mimo, so ženske dvignile krila ter si seveda s tem pokrile prsi in obraze, 

kazale pa so riti. 

 

3.8.11 ENAJSTO POGLAVJE: Medved mlade lune  

 

Ta pravljica pripoveduje, kako ravnati z jezo. Pravljica pripoveduje o tem, kako se je mladi 

mož vojskoval, pretrpel veliko hudega in se po vojni umazan, utrujen, čemeren vrnil domov. 

Tam ga je čakala žena. A že preden je vedela, da se bo vrnil domov, je nabavljala in kuhala. 

On pa je ves jezen in besen vse razmetal, tudi spati ni želel v hiši. Obupana ženska se je 

odpravila k zdravilki po zdravilo in nasvet, kako ravnati z možem, da bo spet ljubeč in 

pozoren kot včasih. Zdravilka ji je rekla, da ji mora z ogromne gore prinesti medvedjo dlako 

in da jo bo ta pozdravila. Ubogala je, šla na goro, marsikaj težkega preživela, se mučila, bala, 

ni jedla, pretrpela, da je prišla do te dlake. Končno jo je dobila in se vrnila k zdravilki. 

Zdravilka jo je vprašala, ali se spomni, kaj vse je videla, slišala, čutila, kaj vse je morala 

narediti na poti, da je pridobila zaupanje medveda. Ženska je rekla, da se vsega spomni. 

Dejala ji je, da naj s temi spoznanji odide domov in enako ravna s svojim možem. Pravljica 

kaže, da potrpežljivost omili jezo, globlji pomen pa je v nauku, kaj mora narediti ženska, da bi 

vzpostavila red v psihi, zacelila jezno sebstvo. Zelo pomembno je vnašati nova psihološka 

spoznanja v resnično življenje. Zdravljenje je proces iskanja in izvajanja in ne samo zamisel. 

Hitreje, ko oskrbimo telesno poškodbo, krajši je čas okrevanja. To velja tudi za psihološke 

poškodbe. Tudi zanje je treba poskrbeti. Marsikdo ni poskrbel za poškodbe zaradi nevednosti 

ali neskrbnosti. Ne smemo se zapreti v sobo, namesto da bi poiskali vzroke in rešitve zanj. To 
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ni nikakršno življenje, kajti onstran je življenje. Potrebna pa je vaja, da ga obvladamo in 

ozdravimo. Vendar zmoremo. Treba pa je iti korak za korakom. 

 

Namesto zdravilke: takšni ljudje so izjemno občutljivi in se hitro odzovejo z besom in 

razdraženostjo. Če opazujemo nerazumne izbruhe jeze odraslih, lahko velikokrat ugotovimo, 

katere rane iz otroštva so to povzročile. Za učenje in ustvarjalne rešitve je potreben mir. V 

gorah je mir, lahko odidemo in se obnovimo. Potrebni sta vzdržljivost in odločnost. Vrh gore 

predstavlja soočenje z najvišjo modrostjo. Ko ne vemo, kaj storiti, se je dobro odpraviti v 

gore; tako razvijamo dušo in osmišljamo življenje. Med vzpenjanjem pridobivamo vedenje o 

instinktivni psihi in ustvarjalnih dejanjih. Žena se je odločila, da bo pomagala možu, da se reši 

jeze in besa. Vedela je, da je bil mož pred vojno dober. Vojna mu je prinesla bolečino. Če mu 

bo pomagala, bosta spet lepo zaživela.  

 

»Iz nevednosti ali neskrbnosti, marsikdo ni poskrbel za zdravljenje. In ko se vrne iz 

vojne, se počuti, kakor da bi se še zmeraj bojeval v umu in telesu. Če varujemo bes, ki 

je posledica poškodbe, se za vselej zapremo z njim v sobo, namesto da bi poiskali 

vzroke in rešitev zanj. To ni nikakršno življenje. Kot vidimo v pravljici, je potrebna 

vaja, da ga obvladamo in ozdravimo. Vendar zmoremo. Res pa je, da se je treba 

vzpenjati korak za korakom« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 330).    

 

 

 

DUHOVNI MEDVED 

 

Medved in medvedka se pred zimo parita, a šele proti pomladi se v maternici medvedke začne 

razvijati majhen medved. Medvedi se med zimo umirijo, dremajo – spijo, srčni utrip je tako 

počasen, da se skoraj ustavi.  

 

»Ne le zato, ker se prebudi iz zimskega spanja kakor iz smrti, ampak bolj, ker se prebudi 

z novim mladičem, je medvedka pomenljiva prispodoba za naše življenje, kajti vrnitev in 

porast izhajata iz nečesa, kar se je zdelo mrtvo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 334).   

 

Ko pride pomlad, so medvedi spočiti, polni moči, medvedka dobi mladiča in z lahkoto in z 

veseljem skrbi zanj. V psihi medved predstavlja sposobnost uravnavanja življenja, zlasti 

življenja občutkov. Njegova moč je v tem, da živimi ciklično, da je popolnoma čuječ ali pa 

miruje v zimskem spanju, med katerim obnovi energijo. Podoba medveda uči, da je mogoče 

obvladati pritisk na čustveno življenje, zlasti pa biti divji in velikodušen obenem. Mogoče je 

biti molčeč in dragocen.  

 

 

OGENJ PREOBRAZBE IN PRAVO DEJANJE 

 

Ko pride do spoznanj, jih mora korak za korakom udejanjiti, nič ne gre na silo. Z jeznim 

človekom moramo biti potrpežljivi, mu dati čas in biti prijazni z njim, da premaga jezo. Ko 
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imamo neko težavo, smo na treh frontah; na prvi fronti skušamo nadzirati zunanje dogodke, 

na drugi fronti skušamo obvladati bolečino, ki izhaja iz stare notranje poškodbe; na tretjem 

bojišču si prizadevamo za varnost položaja. Preveč bi bilo zahtevati, da zmagamo na vseh treh 

frontah. Zato je nujno, da se ustavimo, umaknemo in osamimo. Če boste ravnale tako kot v 

pravljici, boste premostile jezo. Znale jo boste prepoznati in se obvladati.  

 

»Ženska, ki se je povzpela na goro, se umakne, najprej opravi s starejšim dogodkom, nato 

z nedavnim, zavzame položaj, nasrši peresa, našpiči ušesa, vrne se ter deluje z 

dostojanstvom« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 336).   

 

 

UPRAVIČEN BES 

 

Molčati ob zlorabi je odločitev, ki jo je treba dobro pretehtati.  

 

»Eno je nedejaven odpor, uporabljen kot politično orodje, kot je Gandi učil možice, nekaj 

povsem drugega pa je, ko so ženske naučene ali prisiljene molčati, da bi preživele pod 

pokvarjeno ali nepravično oblastjo v družini, skupnosti ali na svetu« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 336).   

 

Da bi ženske lahko preživel pod pokvarjeno ali nepravično oblastjo v državi, skupnosti, 

službi, v svetu, se odločijo za molk in prenašajo marsikatero krivico. Takrat so ločene od 

svoje divje narave in njihov molk ni vedrost, ampak obramba pred poškodbami. Treba se 

je odzvati na hudo žalitev duše in duha. Najprej je treba preizkusiti vse razumne možnosti, 

če ni dovolj, je treba, ko to začutimo (instinkt), izbruhniti. 

 

 

SUHA DREVESA 

 

Nekoč je živel moški z zelo grdim značajem; ogromnokrat je nenadzorovano pobesnel. Šel je 

k modrecu po nasvet, kaj naj naredi, da se tega reši. Modrec mu je rekel, da naj gre globoko v 

puščavo, naj se usede pod suho drevo in naj da vsakemu, ki pride mimo, načrpane vode. Res 

je tako storil. Vsak je vzel vodo z veseljem, razen enega, ki ni želel te motne vode. Tako je 

pobesnel, da je mimoidočega kar ubil. Ko je to naredil, mu je bilo grozno, ker se ni znal 

obvladati, a so ga potolažili, da je zelo dobro, da je ubil tega moškega, kajti ta človek naj bi 

ubil kralja. Ta zgodba uči, da je treba jezo sprostiti v pravem času. Večina žensk z lahkoto 

zazna najmanjšo spremembo v počutju drugega človeka, bere obraze in iz telesa – intuicija. 

Da ženska lahko uporablja te darove, ostajajo dostopne za vse stvari, vendar so zaradi te 

odprtosti tudi ranljive in izpostavljene poškodbam duha. Ženska se mora nujno postaviti zase, 

pa tudi, če je treba ne bolj grob način.  

 

»Za ženske to pomeni, da pride čas, ko je treba pokazati zobe, obraniti ozemlje in reči: 

'Do tu in nič dlje, niti koraka naprej, niti besede več, nekaj imamo povedati, stvari se 

morajo spremeniti'« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 339).    
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Tudi volkovi se ne morejo spopadati, a če gre stvar predaleč in jim nekdo dela krivico, jih 

izkorišča in napada, pobesnijo, napadejo in prav je tako. Tudi ljudje moramo tako ravnati. 

 

 

DESCANSOS 

 

Vsak, ki je doživel hudo zatiranje, trpinčenje, se v njem prebudijo darovi, ki varujejo. Zato 

ima ženska, ki je veliko trpela in grebla globoko vase, neprecenljivo globino. V življenju 

pride čas, običajno v srednjih letih, ko se morajo ženske odločiti, ali bodo zagrenjene ali ne. 

Dosežejo točko, ko jim je vsega dovolj. Toda ženska, ki se povrne k instinktivni naravi, 

ustvarjalni naravi, oživi, namesto da bi potonila v grenkobo, oživi in se prerodi. Na jugu ZDA 

so vzdolž cest majhni beli križi. To so descansos, počivališča. Včasih jih je po več skupaj, na 

njih so imena, včasih so izpraskana z nohti, včasih vrezana ali naslikana. Descansos so 

simboli, ki zaznamujejo smrt. Prav na tem mestu je bilo prekinjeno neko življenje. Ti križi so 

tam, kjer je dejansko nekdo umrl, a umrl tako, da se mu je zgodilo nekaj hudega v življenju 

(izgube, bolezni, težki trenutki). Veliko je stvari, ki nam lahko povzročijo globoke rane na 

zavedni in nezavedni ravni. Da se pomagati, vendar je treba dolgo časa in vztrajati.  

 

»Veliko bi bilo mogoče povedati o tem, kako pričvrstiti stvari, da nam ne bi sledile na 

vsakem koraku. Veliko bi bilo mogoče povedati o tem, kako jih poleči k počitku« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 342).   

 

 

OKVARJEN INSTINKT IN BES 

 

Zanikanje jeze in bolečine ni rešitev. Začasno vztrajanje pri poškodbi in intenzivno 

razmišljanje o njej je zelo pomembno za zdravljenje. Toda vsako rano je treba zaščititi in 

dopustiti, da se zabrazgotini. 

 

 

KOLEKTIVNI BES 

 

Na psihični ravni je zdravo, da se pobesni zaradi krivic. Psihično zdravo je, da uporabijo jezo 

za odkrivanje načinov, s katerimi izsilijo koristne spremembe. Ni zdravo, da jo nevtralizirajo, 

potem je ne čutijo in se ne borijo za razvoj in spremembe. Jezo je mogoče dobro izkoristiti za 

iskanje in dajanje opore, za oblikovanje novih načinov dialogov v skupini ali posameznikov. 

Naloga zdrave instinktivne psihe je, da se globoko odziva na nespoštovanje, grožnje, 

poškodbe. 

 

 

OBTIČANJE V STARI JEZI 

 

Ko začne jeza ovirati ustvarjalne misli in dejanja, jo je treba omehčati ali spremeniti. Za vse, 

ki se dolgo ukvarjajo s poškodbo, pa naj jo je povzročila krutost, zanemarjanje, 
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nespoštovanje, brezbrižnost, ošabnost, omejenost ali celo usoda, pride čas, da jo odpustijo, se 

postavijo zase, povedo, pokažejo, da nekaj ni prav – zrcaljenje – brez besed zrcalimo dejanje 

človeka, ki ne dela prav, in potem ta človek sprevidi, da tako dela z nami, kot mu mi z dejanji 

pokažemo. Če tega ne naredimo, se psiha ne more vrniti v normalno stanje miru in spokoja. 

Nenehna jeza sežiga žensko energijo.  

 

»Živeti v takšnem stanju pomeni hiteti skozi življenje z nogo na pedalu za plin, truditi se, 

da bi uravnovešeno živeli s pedalom na plin, pritisnjenim do tal« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 343).   

 

Da bi zares ozdraveli, moramo izpovedati svojo resnico, pa ne le žalosti in bolečine, ampak 

tudi poročati o povzročeni škodi. Izreči moramo, kakšna jeza, gnus in želja po 

samokaznovanju ali maščevanju se je zbudila v nas. Odpuščati je nujno in koristno. Obstajajo 

štirje načini: odpustiti – pustiti pri miru; vzdrževati – ogniti se kaznovanju; pozabiti – zbrisati 

iz spomina, zavrniti razmišljanje; odpustiti – odpisati dolg.  

 

OPUSTITI – za nekaj časa se odmakniti, ne razmišljati o tem. Okrepili se boste in uživali v 

drugih življenjskih radostih. Lotite se pisanja, tkanja, oditi na morje, se učiti in ljubiti, početi 

vse kar vas krepi, se za nekaj časa oddaljiti od težav. To je prav dobro in zdravilno. Najprej 

maziliti psiho in šele nato lotiti se ran in tistega, ki jih je zadal. 

 

VZDRŽEVATI – ne kritizirati, godrnjati, momljati, to ne pomeni, da postanemo otopeli ali da 

smo izgubili samoobrambno budnost. S tem se krepi integriteta delovanja in duše. 

 

POZABITI – izbrisati iz spomina, zavrniti razmišljanje o rani, opustiti, zrahljati spominski 

prijem. Zavestno pozabljanje, da pustimo dogodku da se odmakne. 

 

ODPUSTITI – mogoče je oprostiti žalitev. Dokončno odpuščanje ni vdaja, ampak zavestna 

odločitev, da ne bomo kuhali zamere. Odpuščanje je vrhunec. Za dušo – psiho – je bolje, da 

smo odrezavi, kakor da se vedemo kot neobčutljiva lutka. 

 

3.8.12  DVANAJSTO POGLAVJE: Zlatolaska 

 

 

Za dobro divje ženske duše je dobro jokati. Vse ženske imajo osebne zgodbe, obsežne in 

mogoče. 

 

 

UBIJALSKE SKRIVNOSTI 

 

V dvajsetletni praksi je avtorica knjige – zdravnica – slišala na tisoče zgodb o skrivnostih, ki 

so jih ženske dolga leta skrivale, včasih vse življenje. Trpijo zaradi različnih stvari: 

izdajalstva, prepovedane ljubezni, nedovoljene radovednosti, obupanih dejanj, vsiljenih 
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dejanj, neuslišanih ljubezni, ljubosumja in zavrnjenosti, maščevanja, besa, krutosti do sebe in 

drugih, spolnih nagnjenj, neprimernih življenjskih slogov, nenačrtovanih nosečnosti, 

sovraštva in nasilja itn. Lastna razsodnost in ljudje, ki jo imajo radi, pomagajo, da se osvobodi 

in postane močna. Je ujeta, ugrabljenja, pahnjena v pekel in premagana. Nihče ne sliši njenih 

krikov, izgubi upanje, stik z dragocenostjo svojega življenja in se zruši. Namesto da bi uživala 

v zmagi nad sovražnostjo, v modrosti svojih odločitev ali vzdržljivosti, je ponižana in 

oslabljena. Skrivnosti, ki jih ženska skriva, so skoraj zmeraj junaške drame, izkrivljene v 

tragedije z nesrečnim koncem. Tragedijo je mogoče obrniti v junaško dramo. Dovolj je, da jo 

razkrijemo komu, zaupamo, to učenje vsega tega prizadeva bolečino, a daje modrost. Mučno 

stanje nastane, če je ženska v nekaj prisiljena ali je zaradi okvarjenega instinkta ujeta v past. 

Po navadi je brez moči, da bi izboljšala svoj položaj. Če skrbno skrivamo stvari, ki so nas 

prizadele, nas ranile, to vedno in skozi premlevamo, rešitve pa ni. Osvobodimo se tako, da 

imamo nekoga, ki je zaupanja vreden in se mu globoko odpremo, mu razodenemo dušo in vse 

to, kar nas je prizadelo.  

 

»Med toplimi ljudmi, ki ljubijo življenje, velja povsem nasprotno. Pomagali bodo izvleči 

skrivnost, saj vedo, da povzroča rano, ki se ne bo zacelila, dokler skrivnost ne bo 

izpričana v besedah« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 352).   

 

 

OMRTVIČENO OBMOČJE 

 

Prikrivanje skrivnosti žensko ločuje od vseh, ki bi jo ljubili, ji pomagali in jo varovali. Sama 

prenaša breme žalosti in strah. V psihi ženske, ki čuva sramotno skrivnost, je omrtvičeno 

območje, prostor, ki ne čuti in se neprimerno odziva na dogodke v njenem čustvenem 

življenju ali na čustveno življenje in doživljanje drugih. Ženske, ki nosijo skrivnost, so 

izčrpane ženske. 

 

 

ZLATOLASKA 

 

Nekoč je živela deklica, zelo revna, brez mame in očeta. Živela je sama v gozdu. Z njo se je 

želel poročiti poglavarjev sin. Podarila mu je nekaj svojih zlatih las, ko jih je ta hotel 

zamenjati za blago na tržnici, pa so se vsi norčevali iz njega. Bil je jezen, prišel domov, ubil 

zlatolasko in jo zakopal. V zemlji so njeni lasje rasli in rasli in se ovili po celotnem grobu. 

Prišli so pastirji in si naredili piščali iz las. Ko so zaigrali nanje, so izdali, da je tam pokopana 

umorjena zlatolaska. Tako so odkrili moža, ki jo je umoril, in mu sodili. Če ima ženska 

kakšno bolečo skrivnost, je dobro, da jo zaupa zaupanja vredni osebi; s tem, ko pove, se 

počasi začne njena pot navzgor, začne se reševati. Kolikor vrst je psihičnih ran, toliko je 

različnih brazgotin. Najpogosteje ranimo druge natančno tam ali zelo blizu mesta, na katerem 

smo sami ranjeni. Če želite ohraniti svoje instinkte in sposobnosti za svobodno gibanje znotraj 

psihe, izpovejte skrivnost kakšnemu zaupanja vrednemu človeku in obnavljajte jih tako 

pogosto, kot je potrebno. Del zdravljenja skrivnosti je, da izpoved gane. Čeprav je ženska 

duša umorjena, to še ni konec. 



   

49 
 

»Življenjska sila ne bo mirovala, dokler ne bo razkrila Zlatolaskinega groba in načina 

njene smrti. Podobno kot za pastirje v pravljici to pomeni globok vdih in usmeritev 

dušnega diha ali pnevme skozi trse, da bi prepoznali resnično stanje v psihi in kaj je 

treba narediti. Treba je zavpiti. Sledi izkopavanje« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 355).   

 

 

GREŠNI PLAŠČ 

 

Ženske si lahko izdelajo svoj grešni plašč. Na plašč prišijejo koščke blaga, na katere napišejo 

vse žalitve, ponižanja, zlobna podtikanja, vse travme, vse rane, vsa podtikanja. In ko tako 

ženske vidijo vse, kar je na plašču težkega, jim je lažje, da so zmagovalke, da so vse to 

prenesle in kljub temu preživele.  

 

 

3.8.13  TRINAJSTO POGLAVJE: Brezroka deklica  

 

Ponekod velja, da se izkušnje in zamisli, ki jih dobimo, ko molimo ali v drugem neobičajnem 

stanju uma, lahko tudi  meditacija, prenašajo v resničnost. 

 

Brezroka deklica je pravljica, ki so ji namenjali zelo veliko časa, saj zajema resnice iz 

celotnega življenjskega procesa vsake ženske. Govori o ključnih stvareh ženske psihe. Zajema 

celotno življenje ženske. Osnovni motiv zgodbe je, da ženska otrdi, zdrži, se okrepi, postane 

močna – to je značilnost dolgega psihičnega življenja ženske. Vzdržljivosti, moči se je treba 

naučiti. Pri živalih je tako, da jih mati utrjuje. Volčiči morajo tako dolgo teči, da jim gredo 

noge že narazen, in ko so že tako utrujeni, morajo še malo teči. Brezroka deklica zajema 

celotno življenje ženske.  

 

»Brezroka deklica zajema dolgoletno potovanje, celotno življenje ženske. Zato je ta 

pravljica nekaj posebnega, in da bi jo mogli kar najbolje vsrkati, koristi, da jo berete in 

sedite s svojo muzo, jo obdelujete del za delom in vsakemu dodelite daljše časovno 

obdobje. Brezroka deklica govori o ženski iniciaciji v podzemni pragozd v obredu o 

zdržljivosti. Beseda zdržljivost zveni, kakor da bi pomenila »nadaljevati brez 

prenehanja«, in čeprav je ta lastnost občasni del ključnih nalog v zgodbi pomeni beseda 

zdržljivost tudi »otrdeti, okrepiti se, postati močan«, kar je osnovni motiv zgodbe in 

tudi značilnost dolgega psihičnega življenja ženske. Ne gre za to, da samo nadaljujemo. 

Združljivost pomeni, da oblikujemo nekaj bistvenega« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

362).   

 

 

BREZROKA DEKLICA 

 

Živel je mlinar z ženo in s hčerko. Nekega dne je blizu hiše hotel posekati suhi les, ko je k 

njemu pristopil moški (hudič) in mu rekel, da mu bo pomagal in da bosta on in njegova 
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družina zelo bogata, če mu da, kar je za njegovo hišo. Mlinar je pomislil, saj ni drugega kot 

jablana, naj jo ima, posadil bom drugo. Ko se je vračal domov, je nasproti pritekla žena in 

vpila, kaj se dogaja, da je v hiši vse polno krame, nove obleke. Mož je povedal, kaj se je 

zgodilo. Žena pa mu je rekla, sploh ne veš, da je za hišo tudi naša hči, ki pometa dvorišče. 

Tako je nič hudega sluteč oče obljubil hčerko hudiču. Hči je hudiča pričakovala, in ko jo je ta 

hotel odpeljati, ga je vrglo daleč proč. Rekel je, da je preveč čista in da se ne sme umivati. 

Tedne se ni umivala, ko se je videla, kakšna je, pa je začela jokati; solze so ji sprale 

umazanijo z rok, da je imela čiste in bele. Hudič je ukazal, da ji mora obe roki oče odsekati. Z 

veliko muko in grozo je to tudi naredil. Ponovno jo je hudič želel odpeljati; ko se ji je 

približal, ga je kar odneslo in ni imel več moči nad njo. Deklica je odšla od doma. Hodila in 

hodila je, bila lačna in v mraku se je znašla pri sadovnjaku. A kaj, ko je bil okrog in okrog 

jarek, da ni mogla do sadežev. Neka nevidna sila je naredila most čez in tudi upognila veje, da 

je deklica z usti dosegla hruško in jo pojedla. Vrtnar je vse videl, vendar ni posredoval. Kralj 

je prišel, preštel sadeže in videl, da en manjka. Odločil se je, da bo to noč sam stražil s svojim 

čarovnikom, ki zna z duhovi. In res – zgodilo se je kot prejšnjo noč. Čarovnik je pristopil k 

deklici in vprašal, ali je iz tega sveta ali iz drugega. Deklica mu je rekla, da oboje. Tako je 

povedal tudi kralju in ta se je odločil, da ji bo pomagal. Naročil je, da ji naredijo par rok. Vzel 

jo je k sebi in skrbel zanjo. Začela se je vojna, kralj je moral v vojno, naročil pa je svoji 

materi, naj mu takoj sporoči, če bo deklica – kraljica – rodila otroka. Res je rodila. Mati je 

takoj napisala pismo. Ker je bil sel utrujen, je zaspal ob potoku. Prišel je hudič in spremenil 

sporočilo, da je rodila pol psa, pol otroka. Ko je kralj prebral, je odpisal materi, da ima ženo in 

otroka rad in da lepo skrbi zanju. Tako so seli nosili sporočila sem in tja, hudič pa je 

spreminjal besedilo v prave grozljivke. Na koncu je spremenil tako, da je pisalo, da želi, da 

ubije ženo in v dokaz spravi jezik in oči. Mati je ubila košuto ter spravila oči in jezik, nevesto 

z dojenčkom pa poslala od hiše. Žena je tavala po gozdu z dojenčkom v roki in prikazal se je 

duh, ravno tisti, ki je bil v sadovnjaku in ki ji je že pomagal. Prišla je do koče; tam so ji 

pomagali in skrbeli zanjo in za otroka; lepo je živela sedem let. Med tem časom so ji zrasle 

tudi dlake. Prišel je kralj iz vojske in vse se je razkrilo. Šel jo je iskat; taval je in taval, bil že 

zelo izmučen, da si ni bil podoben. Prišel je do krčme, v kateri sta prebivala žena in otrok. 

Odprla mu je starka in mu najprej ponudila, da se dobro naspi. Ko se je prebudil, je ob postelji 

zagledal ženo in otroka. Ni mogel verjeti. Žena mu je razložila, da so ji v tem času mukoma in 

z veliko nege zrasle dlani. Vsi trije so bili presrečni. Odpravili so se domov, pripravili veliko 

slavje in srečno živeli ter imeli še veliko otrok. 

 

 

PRVO OBDOBJE – SLEPA KUPČIJA 

 

Ko ženska »dozori«, ko pride čas, se poda v določeno razmerje, zaljubi se, vidi vse lepo, svoje 

dozdajšnje življenje zamenja za nekaj, kar se zdi bogato in dobro, pa potem vidimo, da ni 

tako. 

 

»Na začetku skoraj vsaka materina hči, pa naj jo svet ocenjuje za še tako bistro, sklene 

slabo kupčijo, če se pokaže le sled priložnosti. Sklenitev te grozljive kupčije je srčika 

neizmernega in pomenljivega protislovja. Kajti čeprav slabo izbiro lahko ocenjujemo kot 
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patološko samorazdiralno dejanje, se veliko pogosteje izkaže za nekakšno razvodje, ki 

prinaša veliko priložnost za nov razvoj moči instinktivne narave« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 368).   

 

Na začetku skoraj vsaka materina hči, pa naj bo še tako bistra, sklene slabo kupčijo. To slabo 

pa prinese veliko priložnosti za nov razvoj moči instinktivne narave. Slabo kupčijo načrtuje 

sebstvo, saj naj bi ta slaba kupčija popeljala žensko v novo spoznanje – globlje v njeno 

divjost. Iniciacija ženske se začne s slabo kupčijo, ki jo je sklenila veliko prej, ko je še 

dremala. Ženski psihični dremež je podoben mesečnosti. Čeprav hodimo in govorimo, 

pravzaprav spimo. Čutna, radovedna, dobra in spodbujevalna stran naše narave niso docela 

prebujene. Oče simbolizira funkcijo psihe. »Oče« – to je prispodoba za psiho; sploh ne ve, da 

veliko stvari, ki jih vidimo, sploh ni takih, kot se zdijo ob prvem stiku. »Oče« – psiha spravi 

hčer v nevarnost. Divja ustvarjalna funkcija psihe nas sili, da se poučimo o veliko stanjih 

prebivanja, zaznavanja in vedenja. Ženska premleva vse, kar je videla, slišala, spoznala, in to 

uporabi za uresničitev najbolj dušnih nalog. Tako ženska ostane močna in živa. Hudič po 

navadi simbolizira plenilca psihe. Nekoč je avtorica svetovala ženski, ko so jo izkoriščali vsi 

– oče, otroci, mati, mož. Lep čas ni to uvidela. Potem se ji je sanjalo. Počasi je spoznala, da 

tako ne gre več naprej. Sklenila je slabo kupčijo, ko je sklenila, da nikoli ne bo rekla ne, ker je 

hotela biti stalno ljubljena. Kakšna napaka, bolj si dober, bolj te izkoriščajo. Odločno se je 

treba postaviti zase in reči ne, postaviti meje in šele potem te bodo cenili. Razmisliti je morala 

in popraviti svoje napake. Cvetoča jablana simbolizira krasen vidik ženske; velja za nesmrtno. 

Korenine srkajo hrano, veje ščitijo in branijo, podobno kot ženska ima svoje letne čase in 

obdobje rasti. Cvetoča jablana je prispodoba rodnosti, vendar vsebuje čutno ustvarjalno nujo 

in zorenje idej. Drevo simbolizira obilje divjega. Ženska energija doteka v ciklih, upada in se 

redno vrača. Cvetoča jablana je naše globoko življenje. Sekanje lesa je garaško delo in 

simbolizira mogočne psihične vire, sposobnost za oskrbovanje z energijo, potrebno za 

izvedbo nalog, razvijanje idej, približevanje sanjam. Ko začne mlinar sekati, pomeni, da je 

psiha začela naporno vnašanje svetlobe in toplote vase. Ni preobrazbe brez trdega dela. 

Vemo, da bomo morale pogoreti do tal, nato pa sesti v pepel tistega, kar smo včasih mislile, 

da smo, in nadaljevati. Ženske lahko trpijo leta in leta, lahko tudi desetletja, a nikoli ni 

prepozno. Prebudite se! Ne bojte se! Vzemite si veliko miru in samote, razmišljajte in molite 

ter korak za korakom čisto počasi začnite popravljati svoje napake. Zaživite, splača se! Vse je 

mogoče popraviti in povrniti na mesto. 

 

 

DRUGO OBDOBJE – RAZKOSANJE 

 

Ko se ženska preda volji plenilca in se pusti pohabiti, otopi. Ko otopi, se duh odziva tako, da 

hodi, ko hodimo, seže, ko mi sežemo, vendar ničesar ne občuti, čeprav otopele, zgrožene, saj 

so prepričane, da bi notranje sile morale bedeti in varovati cvetočo psiho. V mitologiji je 

triletno obdobje čas naraščajočega zagona. Po uničenju pa se iz ruševin porodi nov svet miru. 

To je čas, ko se ženska sprašuje, kaj bo z njo. Nazadnje pa se prebudi dovolj energije, atomi 

poskočijo in prejšnjo medlost nadomesti gibanje. Duša je ranjena, vendar s časom se okrepi, 

in se postopno vrne v življenje. 
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»V podzemlju čaka dekle podobna ljubeča družina, kot bomo videli. Po metafori 

odrezanih rok je mogoče sklepati, da se bo nekaj rodilo. V podzemlju je vsaka stvar, ki ni 

sposobna življenja, odstranjena in razkosana, da bi bila uporabljena za kaj drugega. 

Ženska v pripovedi ni stara in bolna, a jo je treba razkosati, kajti kakršna je bila, ne more 

več živeti. V podzemlju jo čakajo sile, ki ji bodo pomagale ozdraveti« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 380).   

 

V teh letih okrevanja se je treba čim bolj okrepiti, uporabiti vse psihične vire, da se 

odmaknejo in ugotovijo, kateremu vzorcu slediti, preučujemo ljudi z enakim vzorcem, ki so 

preživeli tako obdobje, in prevzamejo od njih, kar se nam zdi smiselno. Opazovanje in 

reševanje težavnega položaja zahteva, da je veliko sama s seboj, saj mora najti rešitev v sebi 

in ne zunaj sebe.  

 

 

TRETJE OBDOBJE – POTEPANJE 

 

Iniciacija je proces, v katerem se odloči, da se bo treba za vsako ceno (z muko, naporom, z 

vzdržljivostjo) združiti in se povezati z globljim umom, divjim sebstvom. V tem obdobju se 

počutijo obupane, obenem pa odločene, da se bodo odpravile na notranje potovanje. In se res, 

saj zapustijo eno življenjsko obdobje in gredo v drugo. Napredovanje iz mladostništva v 

mlado žensko, iz poročene v neporočeno. Preprosto mora tako biti. Torej odidemo, smo 

ranljive. Čeprav starši ponudijo, da bodo skrbeli zanjo, dekle vleče usoda in prav je tako, gre 

na potepanje. Eden izmed najpristnejših čudežev psihe je, da v trenutkih, ko smo brez vsake 

obrambe, ob pravem času dobimo pomoč. Za žensko na potovanju individuacije je 

pomembno, da ima zdrav duhovni um ali pa potuje v spremstvu vodnika, da se ne izgubi. V 

življenju ženske so obdobja, je čas, ki zahteva spremembe, prehaja iz deklice v dekle, iz 

mladenke se razvije mlada ženska, iz srednjih let v zgodnjo starost, iz zgodnje starosti v zrelo 

starost.  

 

»Dekle se spremeni v potepuško, kar pravzaprav pomeni vztrajanje v novo življenje in 

smrt starega. Potepanje je zelo dobra izbira. Ženske v tem obdobju se pogosto počutijo 

obupane, obenem pa nepopustljivo odločene, da se bodo odpravile na notranje potovanje. 

In res se, saj zapustijo eno življenje ali življenjsko obdobje za drugo, včasih tudi 

ljubimca, ki pa ga ne zamenjajo za drugega, marveč zase« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

384).   

 

 

ČETRTO OBDOBJE – LJUBEZEN V PODZEMLJU 

 

Psiha vedno sledi svojemu procesu. Pomeni, da med tavanjem nismo sami. Dekle predstavlja 

iskreno in prej spečo psiho. Pod njenim vodstvom se skriva junakinja, bojevnica. Prenese 

umazanijo, izdajstvo, poškodbo, samotnost, čeprav v začetku še ne razume navodil Divje 

ženske in jim ubogljivo sledi. DUH V BELEM predstavlja vodnika s prirojenim in prijaznim 
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videzom. Ženski utira pot na potovanju. VRTNAR je gojitelj duše, varuh semena, prsti in 

korenin. Ženska psiha mora stalno sejati, gojiti in žeti novo energijo, da nadomesti staro in 

obrabljeno. Znotraj psihe je nenehno življenje, nenehno nadomeščanje zamisli, podob, 

energij. KRALJ predstavlja znanje, najdeno v podzemlju. Ima sposobnost, da prenese 

notranjo vrednost v zunanji svet in jo udejanji. Sodeluje v procesu pojemanja, umiranja in 

ponovnega zavedanja. Psiha poglobi svoje znanje, njene prejšnje naravnanosti umrejo, 

nadomestijo jih novi in prenovljeni pogledi na vse stvari v življenju. ČAROVNIK – ima 

sposobnost daljnovidnosti, daljnosežnosti, ima empatično sposobnost. KRALJICA MATI/ 

STARKA – ta lik predstavlja številne stvari, med drugim tudi plodnost, moč, da prepozna 

zvijače plenilca, sposobnost, da omili uroke. HUDIČ – dvojna narava ženske duše, tista, ki 

ščuva, in ona, ki zdravi. Lik hudiča predstavlja naravnega plenilca ženske psihe. Sila, ki jo je 

treba premagati in obvladati. Sveti liki že od nekdaj pomirjajo in da imamo tudi mi svoj 

prostor preobrazbe, svojo intuicijo ali navdih usode. Varujte se občutka, da si zaslužite dolg 

počitek, ko ste nekaj dosegli. Živa ženska ne sme dolgo živeti na lovorikah, preveč počitka 

sicer otopi in ne izpelje ciklov oblikovanja duše. Ne smemo leči in se predati srečnemu 

spancu, ker smo nekaj opravili. Zaradi utrujenosti se odrečemo strahovom in sledimo vsemu, 

kar se zgodi. Pojesti hruško pomeni nahraniti ustvarjalno lakoto po pisanju, slikanju, 

kiparjenju, po tkanju … Treba je delati stvari, ki nas veselijo, nam dajo veselje, moč, 

samozavest, nas po eni strani hranijo.  

 

»Pojesti hruško pomeni nahraniti globoko ustvarjalno lakoto po pisanju, slikanju, 

kiparjenju, tkanju, izrekanju, zagovarjanju, uresničevanju upov, zamisli in storitev, 

kakršnih svet še ni videl. Vpletanje starodavnih ženskih vzorcev in načel prirojene 

senzibilnosti ter ciklov v sodobno življenje je izjemno hranljivo« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 395).   

 

 

 

PETO OBDOBJE – TRPINČENJE DUŠE 

 

Tisti del v pravljici, ko kralj odide. Mati in sin si dopisujeta, sel nosi pošto, sel zaspi, hudič 

spremeni sporočilo. V tej pravljici in v veliko drugih kralj odide v vojno, v drugi odide takoj 

po poročni noči … z namenom kraljeva energija psihe se umakne, da bi omogočila nov korak 

v procesu. Mlade ženske odkrijejo nove prijatelje ali stvari, ki jih zanimajo. Nekatere starejše 

se ločujejo, doživljajo obnovo in nov začetek. Naše notranje življenje se bo spremenilo. 

Lakote, ki nas muči, ne more potešiti ne partner, ne služba, ne denar. Ženske sanjajo o novem 

otroku, novem domu, o novem življenju. Z razvijanjem nemotenega videnja, slišanja, bivanja 

in početja pridobimo izjemne sposobnosti. Zaželi si norih stvari, želi napredovati in v svojem 

življenju še kaj narediti.  

 

»Duhovni otroček pripravi razmeroma lenobno žensko, da se pri 45 odpravi na plezalne 

vzpone. Duhovni otroček jo izzove, da opusti gospodinjske opravke in se vpiše na 

univerzo« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 401).    
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ŠESTO OBDOBJE – KRALJESTVO DIVJE ŽENSKE 

 

Tudi ženska psiha ima pomočnika; za tem pride naslednji in še naslednji in še … Duh, ki vodi 

psiho, ve, kaj se bo zgodilo, potem in potem … to je intuicija. Žensko obdobje se deli na 

obdobja po sedem let. Vsako sedemletno obdobje zajema niz izkušenj in učenja. To je osebno 

razvojno obdobje pa tudi obdobje duhovnega razvoja. Dobro je, da ženska pozna obdobja v 

telesnem, duhovnem, čustvenem in v ustvarjalnem življenju, da se pripravi na tisto, ki sledi. 

Vsak cikel ima svoje obrede. Iz naučenega iz obdobij, ki smo jih preživele, lahko oblikujemo 

nove uvide. Ženska dozoreva, prihaja do novih spoznanj, se zna postaviti zase in postaja vse 

modrejša.  

 

»Počasi ji zrastejo roke, najprej otroške ročice, nato dekliške roke in nazadnje ženske 

roke. Epizoda je v pravljici le bežno omenjena, a je časovno najdaljša. Dekle se je po 

vnovičnem tavanju za sedem let vrnila domov – res je ločena od moža, a se bogati in 

obnavlja« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 413).  

 

Obdobja niso za vse ženske točno po letih, saj nekatere dvajsetletnice spominjajo na 

brazgotinjene starke. Posamezna obdobja pripadajo zavedanju ženske in porasti njenega 

dušnega življenja. Po vseh izgubah in trpljenju le spoznamo, da bomo poplačani. Dobimo 

nazaj svoje življenje. »Ponovno nam zrastejo dlani«, s katerimi vidimo, čutimo in na novo 

oblikujemo svoje življenje. 

 

SEDMO OBDOBJE – DIVJA NEVESTA IN ŽENIN 

 

Ko se kralj vrne in z materjo spoznata, da je hudič zlonamerno spreminjal njeno sporočilo. 

Zaobljubi se, da ne bo ne jedel ne pil, dokler ne najde žene in otroka. Ves ta čas se posti, sile, 

ki so večje od njega, ga ohranjajo pri življenju. Tudi kralj mora tavati in trpeti. Vse to ga 

pripelje do rešitve, najde ženo in otroka. Ženska, ki jo je našel, je njegova žena in ni več 

nebogljena deklica, s katero se je poročil. Je modra s pomočjo stare divje matere, ki jo je 

naredila modro in močno. Žal se spreminja v notranjosti, v zunanjosti ni nič videti, živi 

povsem običajno življenje.  

 

»Osupljivo je, da ženska, ki doživlja to dolgotrajno iniciacijo, živi navzven povsem 

običajno: ljubi ljubimce, rojeva otroke, teka za njimi, za umetnostjo, za besedami, nosi 

hrano, tke, bori se za to in ono, pokopava mrtve; opravlja vsakodnevne dolžnosti in tudi 

naloge na globokem daljnem potovanju« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 421). 

 

Tudi kralj mora trpeti, da bi se razvil. Zamisli, ki jih je doživela in osvojila, mora prenašati v 

zunanji svet. Žena ostane brez rok, mož ostane brez žene in otroka. Zato sledi poti, podobno 

kot njegova žena. Da bi popravile okvarjen instinkt, pregnale naivnost in sčasoma spoznale 

najgloblje vidike psihe in duše, da bi živele po teh spoznanjih, da jim ne bi obračale hrbta, da 

bi izrekale, za kar se zavzemamo – vse to zahteva zdržljivost; treba se je potruditi in vzdržati; 

vse mine in ponosne bomo. Ko se po takem podvigu vrnemo, smo navzven nespremenjene, 

znotraj pa smo divje, smo prave ženske. 
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3.8.14 ŠTIRINAJSTO POGLAVJE: Sledilci kot senca, Conto Hondo, Globoka pesem 

 

Canto Hondo, Globoka pesem 

 

Stvari, ki so bile stoletja zgubljene, je mogoče spet najti. Vse ženske tega sveta sanjamo enake 

sanje. Sanjamo o izgubljenem, o tistem, ki se mora poroditi iz nezavednega. Sanje izravnavajo 

in so ogledalo v nezavednem, ki odseva izgubljeno ali tisto, kar je treba popraviti ali 

uravnovesiti. In kaj sanjamo? Sanjamo o arhetipu Divje ženske, o ponovni združitvi z njo. 

Svet je, ki ga je vredno ustvariti in vredno živeti v njem, svet, v katerem prevladuje 

zadovoljivo duševno zdravje. Za dobro življenja potrebujemo intuicijo, domišljijo. Če jo 

izgubimo, jo ponovno lahko prikličemo, dobimo nazaj. Intuiciji lahko rečemo tudi Divja 

ženska; šepeta nam besede in načine, mi pa ji sledimo. Veliko nam ima pokazati. Instinkt, tisti 

glas v nas, je dobro poslušati, in ko začutimo, da je treba nekaj narediti, to tudi naredimo. 

Intuicija nam tudi pove, kdaj zarenčati, planiti, umakniti. 

 

»Vztrajajte kot grdi raček, dokler ne najdete tistih, ki jim pripadate. Očistite 

ustvarjalno reko, do bo La LIorona lahko našla kar je njeno. Naj vas zdržljivo srce 

vodi skozi gozd, kot je vodilo brezroko deklico. Zbirajte kosti starih vrednot in jih kot 

La Loba spet pripojte v življenje. Odpustite, kolikor morete, nekaj pozabite in veliko 

ustvarjajte. Kar počnete danes, vpliva na prihodnji ženski rod. Hčere vaših hčera se 

vas bodo verjetno spominjale in še pomembneje, sledile bodo vaši poti« (Clarissa 

Pinkola Estés, 1995, str. 428). 

 

Splošna življenjska navodila: jej, počivaj, vmes se klati, ne varaj, ljubi otroke, izzivaj v 

mesečini, našpiči ušesa, pazi na kosti, ljubi se, tuli. 

 

3.8.15 PETNAJSTO POGLAVJE: Volčja trepetalnica 

 

Včasih je ljudi odlikovala modrost. V starih in celostnih obredih je vsaka podrobnost skrbno 

pretehtana skladno z izročilom, kdaj se sme povedati zgodbo, katero zgodbo in komu, kako 

dolgo in v kakšni obliki, kakšnih besedah in okoliščinah. Skrbno razmislimo o času, kraju, 

zdravju ali o bolehnosti osebe, omejitvah njenega notranjega in zunanjega življenja, preden ji 

damo zdravilo, ki ga potrebuje. Ko uporabljamo zgodbo kot zdravilo – podobno kot pri 

psihoanalizni praksi –, dobro vemo, kaj je treba narediti in kdaj, najbolj pa vemo, česa ne 

smemo narediti. Prav to ločuje zgodbe za zabavo od tistih, ki zares zdravijo. Za najboljše 

pripovedovalce zgodb, kar jih poznam, so najboljše zgodbe tiste, ki rastejo iz njihovega 

življenja. Zlahka je opaziti tiste, ki so razvili zgodbo, in tiste, ki so doživeli zgodbo. 

Zdravilec, ki zdravi z zgodbami, in njegova usposobljenost sta odvisna od tega, koliko sebe je 

pripravljen žrtvovati in vložiti vanjo. Zazrite se v svoje ljudi, v svoje življenje; ni naključja, 

da enako svetujejo vsi veliki zdravilci in pisci. Zazrite se v stvarnost, ki jo živite. Zgodbe, ki 

jih živimo, ne morejo priti iz knjig. Nujno je, da vsaka zgodba vsebuje malce krvi, v številnih 
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primerih tudi veliko, če naj vsebuje resnično zgodbo. Po mnenju avtorice se vsaka zgodba 

vsestransko razcveta le ob trdem delu – intelektualnem, duhovnem, družinskem, telesnem in 

celostnem. Nikoli se ne pojavi zlahka.  

 

»Nikoli je ni moč mimogrede pobrati ali proučevati v trenutkih brezdelja. Njeno bistvo 

se ne more ne poroditi ne ohranjati v zračno hlajenem udobju; v nepredanem, čeprav 

navdušenem umu ne more pognati v globino in nikakor ne more živeti v družabnem, a 

plitkem okolju« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 436). 

 

Dopustiti je treba, da se zgodbe in življenje dogajajo in da se dela z zgodbami, se jih 

zaliva s krvjo, solzami, smehom, dokler ne bodo zacvetele. To je delo, edino delo. 

 

 

3.9 INTERPRETACIJA PRAVLJICE RDEČI ČEVELJCI CLARISSE 

PINKOLE ESTÉS 

V tem poglavju bo podrobneje predstavljena metaforična analiza variante Andersenove 

pravljice, ki jo je C. Pinkola Estés prvo predstavila, potem analizirala v jeziku simbolov. 

Varianta C. Pinkole Estés se minimalno razlikuje od Andersenove variante. 

 

Ženska mora znati poskrbeti, duhovno, duševno, fizično, če ne, ne živi polnega življenja. 

Resnica, upodobljena v Rdečih čeveljcih, govori, da ženski, ki ne ohranja ali si ne povrne 

osnovne radosti in divjega dostojanstva, grozi, da bo oropana polnosti življenja. Pravljica 

opozarja na pasti in strupe, ki jih, ujete v lakoti divje duše, nepremišljeno zaužijemo. Ženska 

brez trdnega sodelovanja z divjo naravo strada in zapade obsedenosti: »Pustite me pri miru.« 

in »Ljubite me, prosim« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 205). Ženska brez trdnega sodelovanja s 

svojo naravo strada. Takšna ženska seže po vsakem ponujenem nadomestilu kot placebo, ki ji 

prav nič ne koristi. Druži se z ljudmi in opravlja stvari, ki so razdirajoče in ogrožajoče, ki 

izkoriščajo njen čas in nadarjenost. Lakota duše jo prisili, da izbira stvari, ki ji samo škodijo 

in ji ne prinesejo nič dobrega. Ženska se lahko izgubi, če nima stika s svojim instinktom in 

pravim življenjem. Izguba ročno izdelanih rdečih čeveljcev pomeni izgubo življenja, 

kakršnega si je ženska zamislila. »Rdeči čeveljci« kažejo propadanje in v kakšno stanje lahko 

zdrsnemo, če ne delujemo v korist svoje narave. Velikokrat se lahko zgodi, čeprav se ženska 

trudi, da bi si pomagala, da zdrsne povsem na dno. Vedeti pa je treba, da so na dnu žive 

korenine psihe. Na dnu je najboljša prst, kamor je mogoče posejati in nato gojiti nekaj 

novega. Padec na dno, čeprav je izjemno boleč, je priložnost za nekaj novega. Ženska je 

podobna saguari, prečudovitem puščavskem kaktusu. Čeprav so saguari prerešetani od lukenj, 

oklesani, polomljeni, poteptani, živijo naprej in skladiščijo vodo, ki daje življenje, poganjajo 

in si s časom opomorejo. Pravljice se po desetih straneh končajo, naše življenje pa so obsežne 

zbirke. Vedno dobimo priložnost, da popravimo in oblikujemo svoje življenje, tako kot si 

zaslužimo. Ne sovražite neuspeha. Ta je večji učitelj kot uspeh. Poslušajte, učite se, 

nadaljujte. 
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Ročno izdelani rdeči čeveljci 

Deklica izgubi svoje ročno izdelane rdeče čeveljce. S tem izgubi smisel, radost življenja. 

Umrla ji je mama in tako je ostala čisto sama. Kar naenkrat se je morala znajti čisto sama.  

 

»V pravljici vidimo, da deklica izgubi svoje ročno izdelane rdeče čeveljce, v katerih se 

je počutila posebno bogato. Bila je revna, a tudi iznajdljiva; iskala je pot. Najprej je 

bila brez čevljev, nato jih je izdelala, in kljub življenjskim težavam so ji dajali občutek 

duše. Ročno izdelani čeveljci so znak njenega razvoja iz bednega psihičnega obstoja v 

strastno življenje, kakršno si je začrtala. Predstavljajo velikanski in dejanski korak k 

povezovanju njene izvirne ženske narave z vsakdanjim življenjem. Ni pomembno, da 

je njeno življenje nepopolno. Ima svojo radost. Razvila se bo« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 207).   

 

Najprej je bila brez čevljev, nato jih je izdelala. Ročno izdelani čeveljci so znak njenega 

razvoja iz bednega psihičnega obstoja v strastno življenje, kakršno si je začrtala. Ima svoje 

čevlje – svojo radost – razvila se bo. Deklica ponazarja vse nas, kajti vsi napredujemo počasi, 

a zagotovo. V družbenem pogledu čevlji ponazarjajo različne vrste osebnosti. Umetniki po 

navadi nosijo čisto drugačne čevlje, kot jih nosijo inženirji. Čevlji sporočajo, kakšni smo, 

včasih tudi, kaj bi radi bili. Včasih so vladarji nosili čevlje, sužnji pa ne. Velikokrat se iz 

čevljev tudi vidi, ali ima človek denar ali ne. Na severu je včasih veljalo, da kraja čevljev 

pozimi velja za zločin, enak umoru. Simbol čevljev lahko razumemo kot metaforo; varujejo in 

branijo tisto, na čemer stojimo – naša stopala. Noge simbolizirajo trdna prepričanja, 

premičnost, svobodo. Rdeča je barva življenja in žrtvovanja. Da bi polno živeli, moramo tudi 

žrtvovati. Če želite obiskovati univerzo, morate žrtvovati čas in denar ter se posvetiti študiju. 

Težave se pojavijo, ko žrtvovanje ne prenese novega življenja. Takrat je rdeča barva bolj 

barva odtečene krvi kot polnega življenja. Prav to se zgodi tudi v pravljici. Deklica ima zelo 

ustvarjalen duh, saj je čevlje sestavila iz drobnih krpic, jih zbirala, sestavljala, oblikovala in 

uresničila svoje zamisli in nič hudega, če ni vse O. K., saj se vedno učimo ter izpolnjujemo in 

razvijamo. Če bi deklica še izdelovala čeveljce, bi bil vsak par lepši in bolj izpopolnjen. 

Napredovala bi, kajti izdelani čeveljci jo polnijo z izjemo radostjo in radost je kri njenega 

življenja, hrana za dušo in duha. Radost je občutek, ki žensko prevzame, ko ji nekaj uspe, za 

kar se je trudila, za kar je morala tvegati, za kar je morala napeti vse svoje moči, dati najboljše 

od sebe.  Prava ženska, prava radost. 

 

Clarissa Pinkola Estés razdeli analizo pravljice na več poglavij. V poglavju Pasti analizira 

življenjsko pot. 

 

Prva past – pozlačena kočija, razvrednoteno življenje 

Pozlačena kočija, ki je pripeljala mimo, je prava past, ki se je deklica ne zaveda.  

 

»To prevozno sredstvo predstavlja osrednje počutje psihe, ki nas prevaža iz enega v 

drugi kraj psihe, od ene k drugi ideji, od ene k drugi misli in od enega k drugemu 

prizadevanju« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 209). 
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V njej vidi samo nekaj lepega, udobnega, odrešujočega, kajti peljala se bo; prej je hodila peš, 

pustila se je zapeljati. Skušnjave se v vsakdanjem življenju pojavljajo vsak dan. Včasih je 

težko reči ne, vendar bi bilo veliko bolje, če bi rekla ne. Velikokrat se ženske odločijo živeti z 

nekom samo zaradi finančnih sredstev, velikokrat pustimo nedokončano delo, lažje živimo v 

starih tirih in zaradi strahu ne naredimo nekaj, kar si že dolgo želimo. Potruditi bi se bilo 

treba; cena je past. Deklica je odšla z bogato starko, a pri njej ni bila svobodna; čeprav so jo 

lepo počesali in oblekli, se je morala vesti zelo dostojanstveno, govoriti samo, ko je bila 

vprašana, in sedeti oz. hoditi, kot se za uglajeno dekle spodobi. Lepše je bilo v gozdu, 

sproščenost, razigranost …  

 

Druga past – izsušena starka, starajoča se sila 

Ko deklica stopi v pozlačeno kočijo in pozneje v njeno hišo, je ujeta. Starka v pravljici je 

simbol toge varuhinje kolektivne tradicije, ki prisiljuje v nesporen status quo, v »bodi 

spodobna, ne buri domišljije, ne naprezaj misli, ne imej velikih zamisli, bodi skromna, bodi 

prijazna, reci da, čeprav ti ni všeč, čeprav ti ne ustreza … Delovati je treba v prid duše in 

svojega ustvarjalnega duha.  

 

»Če sledimo takšnemu neživljenjskemu vrednostnemu sistemu, pretrgamo vez z dušo« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 211). 

 

Prav je, da se razlikujemo od ljudi okrog sebe, da gradimo mostove do njih po lastni izbiri. 

Prav je, da stkemo odnose s skupnostmi, ki najbolj podpirajo našo dušo in ustvarjalno 

življenje. Ženska, ki je v skupnosti v določeni službi ali v družini in ji tam ne dajo pozitivnih 

izzivov in je ne spodbujajo, se ne more polno razviti in ustvarjati. Čim krutejše so okoliščine, 

tem bolj jo izrivajo v nerodovitno pustinjo, se ne razvija. Zelo pomembno je, da ločimo svoje 

življenje in um od poenotenega mišljenja skupnosti in tako razvijemo svoje darove, sicer se 

lahko zgodi, da duša zdrsi v suženjstvo. Deklica v pravljici preide iz naravnega stanja v 

ujetost. Ko je deklica ujeta, spolzi v žalost. Žal v takšnem stanju tvegamo, da bomo zgrabile 

prvo stvar, ki obljublja, da nas bo oživila. Pomembno je, da imamo odprte oči ter da skrbno 

pretehtamo obljube in poti. 

 

Tretja past – sežig zaklada – lakota duše 

Nekatere sežige spremlja radost, drugi pomenijo izničenje. Radost je takrat, ko pride do 

preobrazbe. Žal številne ženske privolijo v pretirano urejenost, prijaznost, ustrežljivost in v 

prilagodljivost. Ko ženska počne nekaj, pa ni pomembno, kaj; s tem omejuje svojo radost, 

lomi svojo duhovnost.  

 

»Ko slikamo, igramo, pišemo, delamo, delujemo in živimo tako, da omejimo svojo 

radost, oslabimo svoje videnje, polomimo svoje duhovne kosti in rdeči čeveljci zgorijo v 

pepel« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 213).  

 

Življenje postane bedno in ima sestradano dušo. Vse, kar si želi, je globlje življenje (vse, kar 

si želi, so rdeči čeveljci). Je brez osnovne spodbude in podpore. Leta in leta preživlja negibno, 

ne uči se, ne odkriva, ne dosega, ne prevzema, ne postaja. Vizijo življenja lahko uničita 
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ljubosumje in rušilno obdobje, to so družina, mentorji, učitelji, prijatelji. Ko osebno dušno 

življenje zgori, ženska izgubi zaklad, postane pusta kot smrt. Vendar v njej tli želja po radosti 

po življenju (po rdečih čeveljcih) in nazadnje se le mukoma postavi na noge. Hrepeni po 

nečem, kar bi jo oživilo. V takšnem stanju seže po čemer koli, pa naj je dobro ali ne. Ženska z 

duhovno-psihično težavo se ujame v past in se poškoduje, je že zelo dolgo sestradana. 

Volkovi veljajo za nevarna bitja, vendar ni tako, volk si priskrbi hrane le toliko, kolikor je 

potrebuje. Če pa je dlje časa brez hrane ali bolan, je nevaren in mori v večjem obsegu. Če je 

ženska v kar koli prisiljena, npr. se zelo lepo obnašati, lepo sedeti, lepo govoriti, nikoli nič piti 

razen zdravih stvari, strada. Pazite se takšne ženske, ko se osvobodi, ko ne bo več sestradana. 

Ženska, ki se osvobodi, hoče uživati življenje, žal pa jo lahko ogrožajo denarne, izobrazbene, 

čustvene omejitve. Kajti nekje je nekaj, kar ji lahko pomaga, nekje je par rdečih čevljev, vzela 

jih bo, takoj ko jih bo našla. Pograbi tisto, kar se ji zazdi, da bi utegnilo uresničiti njeno 

hrepenenje, pa če je to dobro zanjo ali ne. 

 

 

Četrta past – okvara osnovnega instinkta, posledica ujetništva 

Beseda instinkt izvira iz latinskega izraza in pomeni impulz – pomeni spodbuditi ali v sebi 

čutiti notranji šepet, ki te vodi. Ko deklica zaživi pri starki, jo ta ovira pri njeni svobodi, 

njenem napredku, ji sežge rdeče čevlje. Deklico to ohromi, postane žalostna, dekličin instinkt 

zamre, je otopela, zapade v depresijo, namesto da bi se usmerila proti novemu življenju. Tudi 

deklica, ki je stopila v starkin dom, se je počutila ujeto, ne more odločati, je apatična, v njej 

narašča tesnoba. Ženska se mora učiti nekih manir, vendar če je tega preveč, ženska ne more 

biti svobodna. Obtiči. Običajno se vda, ker stežka prosi za pomoč ali prepozna svoje potrebe. 

Njen instinkt je okvarjen, ne prepozna občutka za boj ali beg. Primer Janis Joplin, pevke bluza 

v 60. letih, je odličen primer podivjane ženske z okvarjenim instinktom. Bila je zelo 

ustvarjalna, polna življenja in ljudje so klevetali njena dejanja. Ko je prišla v svet bluza, je 

bila že tako sestradana, da ni mogla prepoznati, kdaj je dovolj. Zapadla je v spolnost, pijačo, v 

droge. Žal obstaja dolg seznam žensk z okvarjenim instinktom, zaradi katerega so sprejele 

napačne odločitve. Nevede so izbrale rdeče čevlje, nepravilna prepričanja, dejanja, ideje, 

zaradi katerih je njihovo življenje postalo vse bolj bedno. Instinkt se je okvaril.  

 

»Ko ženska privoli v pretirano spodobnost, njeni instinkti potonejo v najtemnejše 

nezavedno. Rečemo, da so okvarjeni. Ko vzporejam čezmerno udomačenost z 

ujetostjo, ne mislim na podružbljenje, proces, v katerem učimo otroke, naj se obnašajo 

bolj ali manj civilizirano. Družbeni razvoj je ključen in pomemben in brez njega si 

ženska ne more utreti poti v življenje« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 216–217).  

 

Popravilo okvarjenega instinkta se začne s priznanjem o ujetosti. Nujno je obrniti proces, ki je 

pripeljal do takšnega stanja, toda večina žensk mora preiti naslednjih nekaj obdobij, opisanih 

v pravljici. 
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Peta past – poskus skrivnega življenja, razcepljenost 

Čemur so posvečale dolgo časa, vlagale svojo energijo, nehajo delati, ker ugotovijo, da jim to 

ne uspeva najbolje, niso dobile priznanja, ki so si ga zaslužile. Ko ženska ustvarjalka obstane, 

se energija, ki ji je pritekala, potuhne v globino. Ženska začuti, da ne more polno delovati, 

zato začne živeti nenavadno dvojno življenje, navzven se pretvarja, takoj ko dobi priložnost, 

pa začne delovati drugače. Navzven je vse v redu, navznoter pa krvavi. Življenje se ne more 

razvijati, zato prizadene njeno vitalnost. V tej razcepljenosti so ujete in sestradane, 

pretihotapijo najrazličnejše stvari, kradejo prepovedane knjige, glasbo, prijateljstvo, spolne 

občutke, v pravljici pretihotapi rdeče čeveljce (starka ne vidi in pri čevljarju kupi rdeče; če bi 

videla, ji rdečih čevljev ne bi dovolila kupiti). Čevljar pomaga deklici s tem, da ne pove, 

kakšne barve so, in ji samo pomežikne. Bolje je, da razmislimo o življenju in da opustimo 

dejavnosti ter da zaživimo tako, kot zmoremo in znamo, in nimamo skrivnega življenja, smo 

tisto, kar smo. Vzrok za prvi korak, ko je vstopila v kočijo, je bial nevednost. Ko si zaželi 

bleščečih rdečih čeveljcev, čeprav zanjo niso primerni, jo njen instinkt ne opozori, da to ne bo 

dobro in da je njena izbira smrtno nevarna. Žal je predolgo živela pri starki takšno življenje, 

kot si ga ni želela, in je izgubila instinkt. Če počnemo nekaj (zavedno ali nezavedno) proti 

svoji volji, nam to ni všeč, se v nas kopiči in bo prej ali slej prišlo na dan.  

 

»Klokočejo v nezavednem, kipijo in vrejo, dokler nekega dne ne izbruhnejo kvišku v 

neusmerjenem hudournik« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 220).   

 

  

Šesta past – ponižanje pred skupnostjo, upor sence 

Deklica obuje rdeče čeveljce in gre v cerkev ter se ne meni za to, kar se dogaja okrog nje. 

Vaščani jo obrekujejo. Lahko živi na skrivaj, vseeno pa se slej ko prej pojavi negativni 

kompleks. Težko je skrivati nedovoljeno, tisto, po čemer se hrepeni. Če klonimo pred 

skupnostjo in privolimo v nespametne zahteve (to je, da je drugim nekaj všeč, nam pa ne), nas 

okolica sprejme, sami pa smo nesrečni in ne živimo v skladu s svojo dušo, z duhom, željami. 

»… izdajalsko ogrozijo svoje divje življenje« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 223).  

 

Nekateri menijo, da so takšni časi minili, to pa ni res. Po navadi ženske lahko obsojajo, če 

želijo narediti nekaj nenavadnega, da izrazijo svoje drugačno mnenje ali da se oblečejo po 

svoje, kot je to njim všeč, in ne tako, kot se oblači večina žensk v tej starosti. Zakaj le? 

Deklica v pravljici dovoli kulturi, da jo izžema, je včasih poleg vdaje edina možnost pogumno 

dejanje. Pogum pomeni slediti srcu. Rek, da si je vsakih dvajset let treba izbojevati svobodo, 

še kako drži. Včasih se zdi, da jo je treba izbojevati vsakih pet minut. Z izzivi, ki nam pridejo 

naproti, se je treba spoprijeti, se jih lotiti. Probleme je treba reševati počasi, postopoma, ne 

smemo se jih bati. Če se jih preveč nakopiči, je težje. Težki trenutki, nazadovanje, težave nas 

ne smejo potlačiti, presenetiti, kajti razumeti moramo, da smo za vse dovolj močni, da bomo 

vse rešili. 
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Sedma past – pretvarjanje, prizadevanje, da bi bile dobre, normaliziranje anormalnega 

V nadaljevanju pravljice je deklica kaznovana, ker obuje rdeče čeveljce za odhod v cerkev. 

Nekaj časa si jih ogleduje na polici, a se jih ne dotakne. Ženska, ki se trudi biti dobra, urejena, 

pokorna, prikriva pomembno psihično ali resnično življenjsko situacijo, se oropa duše. Ko 

skuša normalizirati tisto, kar ni normalno trpi, kot deklica v pravljici; deklica se pretvarja, da 

je vse v redu.  

 

»Ženska, ki se trudi biti dobra, urejena in pokorna ali prikriva pomembno psihično ali 

resnično življenjsko situacijo, se oropa duše. Ko skuša normalizirati anormalno, trpi 

podobno kot deklica v pravljici, ki si ne upa glasno ugovarjati, prikriva svojo lakoto, 

se pretvarja, kakor da v njej nič ne gori. Normaliziranje anormalnega, značilno za vse 

kulture, pripravi duha, da potone v dolgočasje, uslužnost in nazadnje oslepi kot starka 

v pravljici« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 226). 

 

Normalizirati nekaj, kar ni normalno, pripravi človeka do tega, da potone v dolgočasje, 

uslužnost in nazadnje oslepi kot starka v pravljici.  

 

 

Osma past – neobvladljiv ples, obsedenost in zasvojenost 

 

Rdečebradi starec jo je uročil, da je plesala in plesala, da se ni mogla ustaviti, do onemoglosti 

in svojega propada. Če ženska dela in dela brez meja, brez oddiha, ji to mogoče sprva ustreza. 

Če pretirava, si okvari svoj instinkt in s tem ni več tistega notranjega glasu, ki bi rekel, to je 

prav in to ni prav. Če bi se pravi čas znale ustaviti, bi si ponovno pridobile svoj izgubljeni 

instinkt. Ko ga imaš razvitega, dobro veš, kaj je zate dobro in kaj ni dobro. Ko slišiš, začutiš 

ta instinkt, je dobro, da ga upoštevaš.  

 

»Niso je pokončali petje, glasba ali ustvarjalno življenje, marveč pomanjkanje instinkta, s 

katerim bi prepoznali pasti, ki bi ji povedal, kdaj je dovolj, ji pomagal določiti meje 

zdravja in dobrega počutja, dojeti, da pretiravanje lomi drobne, nato večje psihične kosti, 

dokler se nazadnje ne sesede celotna psiha« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 229).   

 

Po vzorcu »neobvladljiv ples, obsedenost, zasvojenost« je delovalo veliko ustvarjalnih žensk. 

Z dobrim instinktom prepoznaš, kdaj je dovolj, poznaš meje zdravja in dobrega počutja, da 

dojameš, da pretiravanje lomi drobne in nato še večje psihične kosti, dokler se nazadnje ne 

sesede celotna psiha in človek ne postane mlakuža zmede. 

 

V poglavju je predstavljena literarizirana monografija Clarisse Pinkole Estés v knjigi Ženske, 

ki tečejo z volkovi, vsako poglavje in podpoglavje, s posebnim poudarkom na pravljici Rdeči 

čeveljci. Značilnosti njenega sloga sta izrazito metaforično izražanje in jezik simbolov. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu so obravnavani raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na pravljico Rdeči 

čeveljci H. C. Andersena in C. Pinkole Estés ter primerjalna analiza pravljice obeh avtorjev. V 

drugi polovici empiričnega dela so raziskovalna vprašanja v povezavi z doživljanjem, 

razumevanjem in z izražanjem Andersenovih pravljic, o razumevanju pravljice Rdeči čeveljci 

H. C. Andersena ter o podobnostih in razlikah med obema naslovnikoma.  

 

4.1  PRIMERJALNA ANALIZA PRAVLJIC RDEČI ČEVELJCI H. C. 

ANDERSENA IN C. PINKOLE ESTÉS TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IZ PRAVLJIC RDEČI ČEVELJCI H. C. ANDERSENA 

IN RDEČI ČEVELJCI C. P. ESTÉS: 

 

1. Kako je bilo deklici ime? 

2. Kaj je imela obuto, preden je izdelala čevlje oz. je prišla do čevljev? 

3. Kako je prišla do rdečih čevljev? 

4. Kako je starka prišla do deklice? 

5. Kako jo je stara gospa oblekla in kaj se je pri njej naučila? 

6. Od kod deklici želja oz. kje je videla rdeče čevlje? 

7. Kje je dobila prve prave rdeče čevlje? 

8. Iz katerega materiala so bili? 

9. Kako to, da je stara gospa dovolila rdeče čevlje za birmo? 

10. Kako so se odzvali vsi prisotni v cerkvi? 

11. Kdaj je stara gospa izvedela, da čevlji niso bili črni? 

12. Kaj je naročila deklici v povezavi s čevlji? 

13. Ali je deklica upoštevala željo stare gospe? 

14. Kdo je stal ob vratih pri vhodu v cerkev in kakšen je bil videti? 

15. Kaj je rekel soldat in komu? 

16. Kaj je še rekel? 

17. Kdaj in ob katerih besedah je deklica začela neutrudno plesati? 

18. Kje je zaplesala in kdo jo je šel iskat ter kdo ji je pomagal pri sezuvanju čevljev? 

19. Kam sta dali čevlje, ko sta prišli domov, in kaj sta se dogovorili? 

20. Kaj se je zgodilo s staro gospo? 

21. Kdaj si je deklica ponovno obula čevlje? 

22. Kaj se je zgodilo, ko je obula čevlje? 

23. Do kod je priplesala? 

24. Kaj se je zgodilo s pohabljeno deklico? 
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 Pravljica RDEČI ČEVELJCI 

H. C. Andersena 

Pravljica RDEČI ČEVELJCI 

C. P. Estés 

Kako je bilo 

deklici ime? 

 

Deklici je bilo ime Karen. 

 

»[…] deklici je bilo ime Karen 

[…]« (H. C. Andersen, 2005, str. 

218). 

Pisateljica ne omenja imena, govori o 

sirotici, deklici. 

 

»[…] je živela sirotica […]« (C. 

Pinkola Estés,1995, str. 201). 

 

»[…] počesali dekličine lase […]« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

 

»Deklica je bila žalostna […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

Kaj je imela 

obuto, preden je 

izdelala čevlje oz. 

je prišla do 

čevljev? 

Poleti je hodila bosa, pozimi je 

nosila cokle, dokler ni dobila 

čevljev. 

 

»[…] poleti morala vselej hoditi 

bosonoga […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 218). 

 

»[…] pozimi je nosila ogromne 

cokle […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 218). 

Hodila je bosa, dokler si čevljev ni 

izdelala iz rdečih krpic. 

 

»[…] si je sešila par rdečih čeveljcev 

[…]« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

201). 

 

»Bili so okorni, a imela jih je rada« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 201, 

202). 

 

»V njih se je počutila bogato […]« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

Kako je prišla do 

rdečih čevljev? 

Sešila jih je stara mati čevljarka. 

 

»[…] živela stara mati čevljarka 

[…]« (H. C. Andersen, 2005, str. 

218). 

 

»[…] iz starih rdečih koščkov 

blaga je […] sešila par majcenih 

čevljev […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 218). 

 

»[…] naredila pa jih je z 

najboljšo voljo […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 218). 

Sešila jih je sama. 

 

»[…] našla koščke blaga […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 201). 

 

»[…] jih je spravljala […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 201. 

 

»[…] si je sešila par rdečih 

čeveljcev« 

(C. Pinkola Estés, 1995. str. 201). 

Kako je starka 

prišla do deklice? 

Stara gospa je zagledala deklico, 

ta se ji je zasmilila in je župnika 

prosila, če ji da deklico. 

 

»[…] prispela velika stara kočija 

[…]« (H. C. Andersen, 2005, str. 

218). 

 

»[…] in potem dejala župniku 

[… ]« (H. C. Andersen, 2005, 

Deklica se je sama sprehajala po 

prašni cesti, ko je poleg ustavila 

kočija in je stara gospa vprašala, ali 

gre z njo, da bo lepo skrbela zanjo. 

Deklica se je sama odločila. 

 

»[…] počasi vlekla po cesti […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str 202). 

 

»[…] ob njej ustavila pozlačena 
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str. 218). 

 

»[…] dajte mi malo deklico, 

lepo bom skrbela zanjo« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 218). 

 

kočija« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

202).  

 

»In res sta se odpeljali v hišo bogate 

starke […]« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 202). 

Kako jo je stara 

gospa oblekla in 

kaj se je pri njej 

naučila? 

Oblekli so ji čista, lepa oblačila, 

morala se je naučiti brati in 

šivati. 

 

»Karen so naredili čista, lepa 

oblačila […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 218). 

 

»[…] morala se je naučiti brati 

in šivati […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 218). 

 

»[…]so govorili, da je zala   

[…]« (H. C. Andersen, 2005, str. 

218). 

Oblekli so ji čisto belo spodnje perilo 

in lepo volneno obleko, bele 

nogavičke in svetleče črne čevlje, 

stara gospa ni imela posebnih zahtev, 

zato je ni nič naučila. 

 

»[…] čisto belo spodnje perilo […]« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

 

»[…] lepo volneno obleko […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 1995). 

 

»[…] morala ves čas mirno sedeti, 

spodobno hoditi […]« (C. Pinkola 

Estés 1995, str. 202). 

 

Od kod deklici 

želja oz. kje je 

videla rdeče 

čevlje? 

Skozi deželo je potovala kraljica 

in njena hči, ta je imela rdeče 

čevlje in Karen je videla čevlje 

in bili so ji tako všeč, da si jih je 

tudi sama zaželela. 

 

»[…] skozi deželo potovala 

kraljica in spremljala jo je 

hčerka […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 218). 

 

»Mala princeska […] nosila pa 

je ljubke čeveljce iz rdečega 

marokena« (H. C. Andersen, 

2005, str. 218, 219). 

 

»Prav nič na svetu se ni moglo 

primerjati z rdečimi čeveljci« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 219). 

 

Želja je izhajala od nje, sama si je 

zaželela, da bi jih imela. 

 

 

 

»[…] čeveljci tako smešni, da jih je 

vrgla v ogenj, deklica je bila zelo 

žalostna, ker so zgoreli v pepel« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

 

»[…] ročno izdelani rdeči čeveljci 

pomenili največjo srečo« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 202). 

Kje je dobila prve 

prave rdeče 

čevlje? 

Ko se je pripravljala na birmo 

pri pravem mestnem čevljarju. 

 

»Pravi mestni čevljar ji je vzel 

mero z njene nožice […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 219). 

 

»Med vsemi temi čevlji je stal 

Ko se je pripravljala na birmo pri 

pohabljenem čevljarju, ki jih je že 

imel v svoji skrinji. 

 

»Ko je prišel čas za birmo […], saj 

naj bi za to priložnost dobila nove 

čeveljce« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 202). 
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tudi par rdečih čeveljcev, ravno 

takih, kot jih je nosila princeska« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 219). 

 

»V čevljarjevi skrinji je ležal par 

rdečih čeveljcev […]« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 202). 

 

 »Stari čevljar […] čeveljce zavil« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

Iz katerega 

materiala so bili? 

Iz pravega lakastega usnja. 

 

»[…] so iz lakastega usnja […]« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 219). 

 

»[…] se tako svetijo« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 219).  

 

»Da, svetijo se!« je potrdila 

Karen« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 219).  

 

Iz pravega lakastega usnja. 

 

»[…] narejeni iz najfinejšega usnja 

[…]« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

202). 

 

»[…] bili so več kot lepi, pravzaprav 

so žareli« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 202). 

Kako to, da je 

stara gospa 

dovolila rdeče 

čevlje za birmo? 

Ni videla, mislila je, da so čevlji 

črni in zato primerni za birmo. 

 

»[…] vendar stara gospa ni 

vedela, da so rdeči […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 219). 

 

»[…] nikoli ne bi dopustila, da 

gre Karen k birmi v rdečih 

čeveljcih« (H. C. Andersen, 

2005, str. 219).  

 

 

Ni videla, mislila je, da so čevlji  

črni in zato primerni za birmo. 

 

»Starkin vid je bil tako slab […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

 

»[… ni mogla razločiti barve 

čeveljcev […]« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 202). 

 

»[…] in je plačala zanje« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 202). 

Kako so se 

odzvali vsi 

prisotni v cerkvi? 

V obeh pravljicah čisto 

podobno, vsi prisotni so strmeli 

v čevlje. 

 

»[…] so se zagledali v njene 

noge […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 219). 

 

»[…] celo stare podobe na 

grobnicah, portreti duhovnikov 

in njihovih žena […] upirajo oči 

v rdeče čeveljce« (H. C. 

Andersen, 2005, str 219). 

 

V obeh pravljicah čisto podobno, vsi 

prisotni so strmeli v čevlje. 

 

»[…] obiskovalci cerkve zgražali nad 

čeveljci na dekličinih nogah« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 202).  

 

»Vsi so strmeli […]« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 202). 

 

»[…] so neodobravajoče strmeli v 

njene čeveljce (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 202). 

Kdaj je stara 

gospa izvedela, 

da čevlji niso bili 

črni? 

Takoj popoldne oz. ko je bilo 

maše konec. 

 

»Popoldne je stara gospa že od 

vseh zvedela […]« (H. C. 

Takoj popoldne oz. ko je bilo maše 

konec. 

 

»Popoldne je stara gospa že od vseh 

zvedela […]« (C. Pinkola Estés, 
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Andersen, 2005, str. 219). 

 

 

1995, str. 202). 

 

 

Kaj je naročila 

deklici v 

povezavi s čevlji? 

Da se za v cerkev ne spodobi 

obuti rdečih čevljev in da bo 

morala nositi samo črne čevlje. 

 

»[…] da bo Karen odslej morala 

v cerkev vedno v črnih čevljih, 

pa čeprav so stari« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 219).  

 

 

Da si nikoli več ne obuje rdečih 

čevljev za v cerkev. 

 

»Da nikoli nikoli več ne obuješ 

rdečih čeveljcev« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 202). 

 

Ali je deklica 

upoštevala željo 

stare gospe? 

Ni upoštevala. Deklica Karen si 

je, kljub temu da ji je starka 

prepovedala obuti rdeče čevlje, 

te obula za v cerkev. 

 

»Pogledala je črne čevlje, 

pogledala je rdeče, potem še 

enkrat rdeče in jih tudi obula« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 220). 

Deklica si je kljub prepovedi obula 

rdeče čevlje za v cerkev. 

 

»Tudi naslednjo nedeljo […] in je 

obula rdeče čeveljce« (C. Pinkola 

Estés., 1995, str. 202). 

 

 

»[…] obula rdeče čeveljce namesto 

črnih […]« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 202). 

 

Kdo je stal ob 

vratih pri vhodu v 

cerkev in kakšen 

je bil videti? 

Stal je star soldat, oprt na bergle 

z nenavadno dolgo bradico, ki je 

bila bolj rdeča kakor bela. 

 

»[…] star soldat […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 220). 

 

»Bil pa je stari soldat z rdečo 

bradico« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 223). 

 

 

Stal je star soldat z roko v privezi, 

nosil kratek suknjič in rdečo brado. 

 

»Ob vratih v cerkev je stal star 

soldat« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

202). 

 

»[…] star soldat z roko v prevezi« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 202). 

 

»Nosil je kratek suknjič in rdečo 

brado« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

202, 203). 

Kaj je rekel 

soldat in komu? 

Vprašal je staro gospo, ali ji sme 

obrisati prah s čevljev, pa je 

Karen sama od sebe pomolila 

nožici, da obriše še njej. 

 

»[…] vprašal staro gospo, ali ji 

sme obrisati čevlje […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 220). 

 

»Pa je še Karen pomolila svojo 

malo nožico« (H. C. Andersen, 

2005, str. 220). 

Priklonil se je in vprašal, ali sme 

obrisati prah z dekličinih čeveljcev. 

 

 

»… ali sme obrisati prah z dekličinih 

čeveljcev« (C. Pinkola Estés, 1995, 

str. 203). 



   

67 
 

Kaj je še rekel? »Glej si, no, kako ljubki plesni 

čeveljci. Le dobro se držite 

nožic, kadar boste plesali.« 

 

»Glej si, no, kako ljubki plesni 

čeveljci« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 220). 

 

»Le dobro se držite nožic, kadar 

boste plesali« (H. C. Andersen, 

2005, str. 220). 

 

»Ne pozabi in ostani za ples.« 

 

»Ne pozabi in ostani za ples« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 203). 

 

Kdaj in ob 

katerih besedah je 

deklica začela 

neutrudno 

plesati? 

Ko je želela stopiti v kočijo, je 

soldat, ki je stal v bližini, 

vzkliknil: »Glej si, no, kako 

ljubki plesni čeveljci.« 

 

»[…] stari soldat, ki je stal v 

bližini […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 220). 

 

»Glej si, no, kako ljubki plesni 

čeveljci« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 220). 

 

Ko sta stopili iz cerkve, je soldat, ki 

je stal v bližini, vzkliknil: »Kako lepi 

plesni čeveljci!« 

 

 

»Ko sta s starko odhajali iz cerkve 

[…]« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

203). 

 

»Kako lepi plesni čeveljci« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 203). 

Kje je zaplesala 

in kdo jo je šel 

iskat ter kdo je 

pomagal pri 

sezuvanju 

čevljev? 

Zaplesala je okrog cerkvenega 

vogala, kočijaž je moral za njo 

in skupaj s staro gospo sta komaj 

čevlje zvlekla z dekličinih nog in 

potem sta se nožici umirili. 

 

»Zaplesala je okrog cerkvenega 

vogala […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 220). 

 

»[…] ker se ni mogla ustaviti, je 

moral kočijaž steči za njo« (H. 

C. Andersen, 2005, str. 220). 

 

 

Plesala je čez šipkove grme in čez 

potoke, čez drn in strn in naprej in 

naprej. Starkin kočijaž je šel za njo in 

samo tako sta s staro gospo vlekla 

čevlje dol in nazadnje sta se nožici le 

umirili. 

 

»Plesala je čez šipkove grme in čez 

potoke, čez drn in strn […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 204).  

 

»Starkin kočijaž je skočil s klopi in 

stekel za deklico […]« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 203). 

 

»Starka in kočijaž sta vlekla in 

vlekla, da bi ji snela rdeče čeveljce« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 203). 

Kam sta dali 

čevlje, ko sta 

prišli domov in 

kaj sta se 

dogovorili? 

Doma sta čevlje spravili v 

omaro. Stara gospa ni nič 

posebej naročila glede čevljev. 

 

»Doma sta čeveljce pospravili v 

omaro […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 220). 

Starka je čevlje vrgla visoko na 

polico ter zažugala deklici, naj se jih 

nikoli več ne dotakne. 

 

»[…] starka je vrgla rdeče čeveljce 

visoko na polico […]« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 203). 
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»[…] Karen jih je še kar naprej 

pogledovala« (H. C. Andersen, 

2005, str. 220).  

 

»[…] zažugala deklici, da se jih 

nikoli več ne dotakne« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 203).  

Kaj se je zgodilo 

s staro gospo? 

Zbolela je in obležala. 

»Zdaj je stara gospa ležala bolna 

[…]« (H. C. Andersen, 2005, str. 

220). 

»[…] pravili so, da ne bo več 

dolgo« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 220).  

 

»Treba jo je bilo negovati in 

paziti nanjo […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 220, 223). 

Zbolela je in obležala. 

»Usoda je hotela, da je kmalu 

bolezen priklenila starko na posteljo 

[…]« (C. Pinkola Estés, 1995, str. 

203). 

Kdaj si je deklica 

ponovno obula 

čevlje? 

Ko so v mestu pripravljali velik 

ples, si je rekla, da ni greh, če si 

obuje rdeče čevlje, in jih je 

obula. 

 

»V mestu so pripravljali velik 

ples […]« (H. C. Andersen, 

2005, str. 223). 

 

»[…] pogledala je rdeče čeveljce 

in pomislila, da v tem ni greha« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 223). 

 

»[…] potem je šla tudi na ples in 

začela plesati« (H. C. Andersen, 

2005, str. 223). 

 

Brž ko so zdravniki odšli, se je 

deklica odtihotapila v sobo, kjer so 

bili rdeči čeveljci. 

 

»[…] brž ko so zdravniki odšli […]« 

(C. Pinkola Estés, 1995, str. 203). 

 

»[…] deklica je vzela čevlje s police, 

jih obula […]« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 203). 

 

 

Kaj se je zgodilo, 

ko je obula 

čevlje? 

 

 

Nožici jo nista ubogali, ko je 

hotela na desno, so čevlji 

zaplesali levo, in ko je hotela 

naprej po dvorani, jo je odneslo 

v nasprotno smer, po stopnicah 

navzdol in čez ulico skozi 

mestna vrata. Odplesala je v 

temen gozd, čez drn in strn, v 

soncu in dežju, ponoči in 

podnevi. Ponoči je odplesala na 

pokopališče pa do vhoda v 

cerkev, kjer je stal angel z 

mečem v rokah in jo je preklel: 

»Plesala boš, plesala, dokler ne 

boš bleda in mrzla! Plesala od 

vrat do vrat.«  

 

»[…] hotela na desno, a so 

Odplesala je skozi vrata in navzdol 

po stopnicah, najprej gavoto in nato 

čardaš in nato še nekaj obratov 

valčka. Želela se je zasukati levo, a 

so jo čevlji odnesli desno. Ko je 

želela zaplesati v krogu, so čevlji 

zaplesali naravnost. Čevlji so plesali 

tako, kot so oni želeli. Odplesali 

naravnost na cesto in čez blatno polje 

v teman in mračen gozd. Tako je 

plesala in plesala čez najvišje griče in 

doline v dežju in snegu in soncu. 

Priplesala na pokopališče, kjer je bila 

prikazen. Ta ji je rekla, da bo plesala, 

dokler ne bo kot prikazen, kot duh, 

dokler ji koža ne bo visela s kosti, 

dokler ne bodo ostala le plešoča 

čreva. 
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čeveljci zaplesali na levo […]« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 223). 

 

»[…] hotela naprej po dvorani, 

so jo čeveljci odnesli v 

nasprotno smer […]« (H. C. 

Andersen, 2005, str. 223). 

 

»[…] odplesala naravnost v 

temni gozd« (H. C. Andersen, 

2005, str. 223). 

»Takoj ko so se dotaknili njenih pet 

in prstov, jo je popadla nepremagljiva 

želja po plesu« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 203). 

 

»Odplesala je […]« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 203). 

Do kod je 

priplesala? 

Priplesala je do samotne hiše, v 

kateri je živel rabelj. Karen ga je 

prosila, da naj ji ne odseka 

glave, temveč nožici. Rabelj ji je 

res odsekal nožici in ti sta 

odplesali čez polje globoko v 

gozd. Izrezljal ji je par lesenih 

nog in bergel, jo naučil cerkveno 

pesem, ki jo pojejo grešniki. 

 

»[…] priplesala je na goljavo, do 

samotne hiške« (H. C. Andersen, 

2005, str. 224). 

 

»[…] čeveljci so z nožicami 

odplesali čez polje globoko v 

gozd« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 224). 

 

Priplesala je v gozd, kjer je živel 

mestni rabelj. Deklica ga je prosila, 

da ji odseka čevlje. Prerezal je 

vezalke, a vendar so čevlji še vedno 

ostali na nogah. Nato ga je prosila, da 

ji odseka nogi, in odsekal ji je 

stopala. Rdeči čevlji na njenih 

stopalih so odplesali skozi gozd in 

čez hrib in izginili v daljavi. 

 

»Odplesala je skozi vrata in nato 

navzdol po stopnicah […]« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 203).  

 

»Ko je hotela zaplesati v krogu, so 

čeveljci zaplesali naravnost« (C. 

Pinkola Estés, 1995, str. 204). 

 

»[…] odplesali so jo naravnost na 

cesto in čez blatna polja in naprej v 

teman in mračen gozd« (C. Pinkola 

Estés, 1995, str. 204).  

 

Kaj se je zgodilo 

s pohabljeno 

deklico? 

Podala se je v župnišče in tam 

prosila, če bi jo sprejeli v službo. 

Bila bi marljiva in ne bi ji bilo za 

plačo, samo da bi imela streho 

nad glavo in dobre ljudi okrog 

sebe. 

 

»[…] so se vsi odpravili v 

cerkev in jo vprašali, ali bi želela 

z njimi, ona pa je žalostno, s 

solzami v očeh, pogledala svoje 

bergle« (H. C. Andersen, 2005, 

str. 229). 

 

»[…] ona pa je zavila v svojo 

samotno kamrico […]« (H. C. 

Tako pohabljena je morala služiti, da 

se je preživela in nikoli, nikoli več si 

ni zaželela rdečih čevljev.  

 

»[…] morala je služiti, da se je 

preživljala […]« (C. Pinkola Estés, 

1995, str. 204). 
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Andersen, 2005, str. 225). 

 

»Sedla je z molitvenikom v roki 

in med tem, ko ga je pobožno 

prebirala, ji je veter iz cerkve 

prinesel orgelske zvoke […]« 

(H. C. Andersen, 2005, str. 225). 

 

  

 

4.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED PRAVLJICAMA RDEČI ČEVELJCI H. 

C. ANDERSENA IN C. PINKOLE ESTÉS 

 

Izsledki primerjalne analize podobnosti in razlik H. C. Andersena in C. Pinkole Estés – 

varianti pravljice Rdeči čeveljci – lahko strnemo v naslednje ugotovitve. 

 

Podobnosti so: 

 v obeh so deklico oblekli v čista, lepa oblačila; 

 hodila je bosa, dokler ni dobila čevljev; 

 prve čevlje je dobila pri čevljarju, v obeh primerih so bili čevlji že narejeni in so samo 

čakali na deklico, da si jih izbere; 

 v obeh primerih so bili čevlji iz pravega lakastega usnja; 

 deklici sta si čevlje obuli za k birmi, čeprav sta vedeli, da čevlji niso primerni, ker so 

rdeče barve; 

 v cerkvi so vsi strmeli v rdeče čevlje; 

 stari gospe nista vedeli, da čevlji niso prave barve, dokler po maši nista izvedeli; 

 naročili sta deklicam, da nikoli več ne smeta obuti rdečih čevljev za v cerkev; 

 deklici nista upoštevali in sta ponovno obuli čevlje za v cerkev; 

 pri vhodnih vratih za v cerkev je stal star soldat; 

 kočijaž in stara gospa sta vlekla čevlje dol, da sta jih le sezula in da sta se nožici 

umirili; 

 obe stari gospe sta obležali in zboleli; 

 obe deklici sta si ponovno obuli čevlje; 

 rdeči čeveljci niso ubogali deklic, plesali sta po svoje tako dolgo, da sta deklici skoraj 

ugonobili; 

 priplesali sta do rablja in v obeh primerih je deklicama odsekal nogi. 

 

 

Razlike so: 

 v eni pravljici jih je deklica sešila sama, v drugi jih je sešije mati čevljarka; 

 v eni pravljici prosi župnika, da naj dovoli, da vzame deklico; v drugi pravljici se 

deklica sama odloči, da gre s starko; 

 eni deklici je bilo ime Karen, druga je bila neimenovana; 

 ena vidi lepe rdeče čevlje na kraljevi hčerki, druga si jih je zaželela kar sama; 
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 v enem primeru vpraša staro gospo, ali ji sme obrisati prah s čevljev, pa je Karen sama 

pomolila nožici, v drugem primeru pa neposredno deklico vpraša, ali ji sme obrisati 

prah s čevljev; 

 ogovor soldata:  

o primer »Glej si, no, kako ljubki plesni čeveljci. Le dobro se držite nožic, kadar boste 

plesali!« 

o primer: »Ne pozabi in ostani za ples.«; 

 ko je želela vstopiti v kočijo, je soldat zaklical: »Glej si no kako ljubki plesni 

čeveljci!« 

o ko je stopila iz cerkve, je soldat zaklical: »Kako lepi plesni čeveljci!«; 

 pot plesanja je bila različna; 

 v enem primeru je čevlje dala v omaro, v drugem pa je čevlje vrgla visoko na polico; 

 ponovno sta si čevlje obuli, ko so v mestu pripravljali ples, v drugem primeru pa si jih 

je obula kar tako; 

 v prvem primeru je šla v župnišče prosit, ali jo sprejmejo v službo, da bo marljiva in ji 

ne bo toliko do plače, samo da bo imela streho nad glavo in prijazne ljudi okrog sebe; 

v drugem primeru pa si je služila kruh kar tako, ni posebnega opisa. 

 

Primerjalnih podobnosti in razlik je v obeh variantah pravljice še veliko več, vendar se 

diplomsko delo osredinja le na najbolj bistvene elemente. 

 

 

4.3 SPOROČILA IZBRANIH PRAVLJIC H. C. ANDERSENA (MALA 

MORSKA DEKLICA, RDEČI ČEVELJCI, STANOVITNI KOSITRNI 

VOJAK) 

 

 

Mala morska deklica  

Vsaka sprememba v življenju je lahko boleča. Sprememba zahteva zares pretehtano odločitev, 

pogum, odrekanje, lahko tudi duševno bolečino. Ko je najmlajša od sester, mala morska 

deklica, videla princa in ga celo rešila, da ni utonil, si je zaželela postati človek, da bi bila v 

njegovi bližini. Če se ne spremeni, ne bo nikoli imela možnosti, da se mu zares približa in da 

jo ta opazi. Premagala bo strah in šla k čarovnici po napoj; s tem se bo spremenila v dekle.  

Popila ga bo in rep se bo razcepil na dve polovici in iz teh bosta nastali nožici. Bolelo bo. Za 

spremembo je treba potrpeti. Trpela je tudi s tem, ko je morala dopustiti čarovnici, da ji je ta 

odrezala jezik. Za protiuslugo je čarovnica zahtevala tudi njen glas. Z vso to bolečino je 

morska deklica postala navadno dekle in se je znašla v bližini princa. Princu je bila všeč. 

Čeprav ni mogla govoriti, jo je odpeljal v palačo in so jo razkošno oblekli. Opazoval jo je, 

bila je ljubka, vseeno pa se je poročil s kraljevo hčerko (zmaga višji položaj nad nižjim). Ker 

mala morska deklica ni uspela osvojiti princa, bi morala umreti, pa se pojavijo sestre, vse s 

kratkimi lasmi, ki so dale svoje lase čarovnici za to, da jih je pustila pri življenju (sporočilo 

pravljice – ko je videti neizhodno, se pojavi nekaj ali nekdo, ki pomaga). Ko bi zabodla 

princa, bi se povrnila v prvotno stanje, v malo morsko deklico. Vedela je, da če ne ubije 

princa, bo umrla in odločila se je za zadnje. Čeprav nista bila skupaj, ga je resnično ljubila in 

mu ni mogla storiti nič hudega. Raje je izbrala svojo smrt; spremenila se je v morsko peno. 
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Rdeči čeveljci 

Pod točko 3.9 je pravljica podrobno obdelana, zato so v nadaljevanju navedena samo 

sporočila. 

Sporočila v pravljicah:  

 čeprav so rdeči čevlji lepi, niso primerni za vsako priložnost; vsi v cerkvi so gledali v 

njene noge in bilo ji je zelo neprijetno; 

 ne imej ljudi za naivne in nevedne; stara gospa ni videla, vseeno je izvedela za čevlje;  

 neposlušnost, nepremišljenost ima posledice, plesala je in plesala in se ni mogla 

ustaviti; 

 če narediš nekaj narobe, sledi kazen; rabelj je deklici odsekal stopali. 

 

Stanovitni kositrni vojak  

Bilo je 25 vojakov, vsi so bili enaki, samo eden se je razlikoval, ker je imel samo eno nogo. 

Zavedal se je razlike. Videl je papirnato plešočo deklico in ta je stala na eni nogi. Takoj mu je 

bila všeč. Pa tudi pomislil je, da sta si zelo podobna in bi zato lepo sodila skupaj, ker ima 

samo eno nogo – tako kot on (sporočilo – ko si izbiraš partnerja, iščeš sorodno dušo). Bil je 

dober in prijazen, igral se je z otroki, njegova dobrota ni bila poplačana. Zato tudi rek Kdor je 

dober, je oslu podoben ali Daš prst, nato pa hoče celo roko. Ko je padel z okenske police iz 

tretjega nadstropja, sta prišla dva zlobna mulčka in sta rekla, da ga bosta spustila v morje 

(sporočilo – dobrota naj ima svoje meje). Na poti v papirnati ladjici je vojak veliko pretrpel, 

bilo ga je strah, bilo je temno, vlažno, hladno, podgana ga je ustrahovala. To njegovo 

potovanje spominja na življenje človeka. Tudi človeško življenje je nekakšno potovanje, so 

vzponi in padci, je lepo in težko. Velikokrat se v življenju dogaja ravno tako, kot se je z 

vojakom v papirnatem čolnu. Vojak je padel iz čolna, pojedla ga je riba in čudno ribo so 

kupili ljudje, pri katerih je vojak živel, preden je odšel na pot (sporočilo – ko je res hudo in se 

pride do tal, se začne obračati na bolje). Čudež v pravljici je ta, da se je vojak znašel ravno v 

tisti družini, iz katere je izhajal. Ker so za Andersena značilni pesimistični konci, je tudi ta 

takšen. Vojak in plesalka končata v ognju. Mogoče je dobro le to, da sta končno oba skupaj, 

čeprav je v žalostnem težko iskati kaj lepega. Mogoče le to, da je bilo enako za oba, in če že 

nista mogla živeti lepo in skupaj, sta vsaj s tega sveta odšla skupaj.  

 

4.4 SPOROČILA  PRAVLJIC ŽENSKE, KI TEČEJO Z VOLKOVI AVTORICE 

CLARISSE PINKOLE ESTÉS  

  

V Ameriki, Evropi in pri nas je veliko kronično besnih, ujetih, neustvarjalnih, stisnjenih 

žensk. Ne ohranjajo lastnega ritma, so nesproščene, odrezane od mogoče oživitve, potisnjene 

globoko v družinsko življenje, delo ali nedejavnost, ker je to najvarnejše mesto za človeka, ki 

je izgubil instinkte. Ko se odloči, da se bo prebudila, to lahko stori. Vedno obstaja možnost, in 

sicer pod pogojem, da je odločitev utemeljena in izhaja iz notranje potrebe po spremembi, po 

drugačnem prebivanju, takšnem, ki je značilen za intuitivno divjo žensko.  
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Avtorica je to delo pisala dvajset let. Zbirala je gradiva, analizirala pravljice, mite in legende, 

opisovala izbrane primere iz svoje klinične prakse, prepotovala tisoče kilometrov, da je slišala 

in odbrala zdravilne besede. Družila se je z volkovi in s kojoti, z medvedi in s sloni, bila z 

modrimi starkami, da lahko svetuje, da je potreben pogum, da si tisto, kar si. Divja ženska z 

neukrotljivo svobodno naravo, ustvarjalna in polna življenjske energije, nadarjena in modra, 

intuitivna in instinktivna, ki zna ločiti pomembno od nepomembnega. Mogoče je obuditi 

delovanje naravne instinktivne psihe in razpoznati delovanje ter vzgibe najgloblje ženske 

narave. Ko navežejo odnos z divjo naravo, dobijo v dar stalno notranjo opazovalko, vedko, 

voditeljico, poslušalko, ki vodi, predlaga in spodbuja utripajoče življenje v zunanjih in 

notranjih svetovih.  

 

Divja ne pomeni podivjana, ni slabšala beseda, je beseda za opis naravnega življenja. Živeti 

naravno življenje je skladno z osebno naravo pa tudi z naravo gozdov, travnikov, rek in morij. 

Pomeni prirojeno celost in zdrave meje. Pomeni spomin na to, kdo in zakaj smo ženske. In na 

ta spomin je sodobna družba naložila betonske plošče, da se mnoge niso sposobne prepoznati 

ter hirajo pod težo stereotipov, potrošniške blaznosti in smrtne preplašenosti. Ženske se 

lomijo in zaradi njih njihovi sinovi in možje. Zato je to delo pomembno branje tudi za moške. 

 

Šestnajst poglavij vodi skozi šestnajst pravljic (o Sinjebradcu, Grdem račku, Rdečih čeveljcih, 

Medvedu mlade lune in Brezroki deklici …). Luščijo naše vzorce kot čebulo, da se z vsako 

zgodbo tanjša plast tistega, kar se je pridobilo v otroštvu ter z ukazi in s pričakovanji drugih. 

Čebulino srce postaja vse svetlejše, dokler ne zažari. Edino, kar imamo in je težko uničiti, je 

naša duša. Tu je doma Divja ženska, tu prebiva božansko. V pravljicah je veliko groznega, na 

koncu se vse dobro konča. Kot se v naših življenjih, če smo pripravljeni poslušati Divjo 

žensko in ji dati prostor, ki ji gre. Divji ženski se zelo težko zgodi kaj slabega, hudega, ker 

zna ukrepati. Ker ve, da so težave za to, da se jih reši. Ker se bori za življenje tukaj in zdaj. 

Krščanska vzgoja je naredila veliko škode, ko je učila, da je treba potrpeti in nositi križ ter da 

bo v raju vse poplačano. Namesto da bi se borile, potrpežljivo prenašajo udarce, pijane može, 

zadrogirane otroke in se nenehno tolažijo z lažnimi upi, da bo bolje.   

 

Bralke zgodb Ženske, ki tečejo z volkovi z avtoričino interpretacijo postanejo borke za svoje 

človeško dostojanstvo in odločno ukrepajo. Pri Sinjebradcu se dekle poroči, čeprav ga ne 

mara in se ga celo boji; misli si, saj bo že kako, poročena pa le bom. Gospodar jo pripelje na 

grad, in ko odpluje, ji reče, da lahko pogleda kamor koli, razišče vse sobane, samo v določeno 

sobo ne sme vstopiti. Jasno, da je vstopila prav vanjo in tam videla okostja pobitih nekdanjih 

žena svojega dragega. Ko se Sinjebradec vrne, vidi, da je žena odprla prepovedana vrata, in ji 

pove, da jo bo ubil. Po navadi so nas učili, da bi rekle prav ji je, zakaj pa vtika nos tam, kjer ji 

ni treba. Takšni vzgoji in mnenju bi se morale upreti. C. Pinkola Estés pravi, prav je, da je 

pogledala v sobo. Mož ji je prepovedal vstopiti v eno sobo, potem bi ji še v drugo in tretjo 

itn., na kar ne bi smela več na dvorišče, na koncu bi postala njegova sužnja. Pravljica 

spodbudi divjo žensko v duši mladoporočenke, naj se upre, da naj ukrepa. Na koncu ostane 

živa, Sinjebradca pa ubijejo njeni bratje, ki jih je poklicala na pomoč. Ženske, ki tečejo z 

volkovi je delo, ki je bilo v veliko diskusijah po vsej Sloveniji razglašeno za knjigo vseh knjig. 

Za žensko biblijo, ki jo je treba vse življenje študirati in vedno znova preverjati stanje svoje 
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zavesti. Pri tem je treba upoštevati splošna življenjska pravila, ki se glasijo: jej, počivaj, vmes 

se klati, ne varaj, ljubi otroke, izzivaj v mesečini, našpiči ušesa, pazi na kosti, ljubi se, tuli. 

Avtorica nam predlaga, da takoj začnemo katero koli točko na seznamu. Tistim, ki se bojijo, 

da naj začnejo z deseto – treba je  tuliti. Kdor ne tuli, ne bo nikoli našel svojega tropa. Divja 

ženska ga potrebuje. 

 

 

4.5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Pravljica Rdeči čeveljci iz zbirke Pravljice H. C. Andersena je posebej obravnavana; napisana 

je za dvojnega naslovnika, mladega (otroka) in odraslega, ker vsebuje veliko simbolike, ki jo 

bodo otroci drugače razumeli kot odrasli. 

Diplomsko delo temelji na raziskovalnih vprašanjih sprejemanja (doživljanje, razumevanje, 

izražanje) pravljice v predšolskem obdobju. 

 

4.5.1 KAKO OTROCI SPREJEMAJO ANDERSENOVE PRAVLJICE V VRTCU? 

 

V našem vrtcu, ki spada pod Vzgojno-varstveni zavod Grosuplje, Enota Kosobrin, Št. Jurij, je 

navada, da otrokom zelo veliko beremo. Beremo jim vsakodnevno ob različnih urah. Izkazalo 

se je, da je najbolje, da se jim bere, ko gredo k počitku. Takrat se umirijo, sprostijo in so bolj 

pripravljeni za poslušanje in spremljanje. Če sledimo naravnim potrebam in zakonitostim, 

opažamo, da največ gibanja in temu primernih dejavnosti potrebujejo od 9.00 do 12.00, potem 

sledita umirjanje in počitek. Ravno ob tem času so najdovzetnejši za poslušanje pravljic.  

 

Ko jih vprašamo, ali želijo, da jim beremo ali da poslušajo pravljico po radiu, se v večini 

odločajo za branje. Trdila bi, da gre za veliko potrebo, saj če jim pravljic ne beremo, nas 

prosijo za branje. Ko se odločamo za branje, izbiramo kakovostne pravljice in med temi so 

tudi Andersenove. Po navadi jih poslušajo z velikim zanimanjem, ob koncu pa sledijo 

vprašanja. K vprašanjem jih ne spodbujamo, ker je v času tik pred počitkom, če kaj vprašajo, 

pa jim skušamo odgovoriti. Pustimo jim, da pravljice predelujejo in z mislijo o pravljici tudi 

zaspijo. 

 

Delam v skupini od tri- do šestletnih otrok; vsako leto imamo tako imenovanega Bralnega 

palčka. Tega opravljajo predšolski otroci, če ima kak mlajši željo sodelovati, pa mu to 

omogočimo. Starši s pomočjo svetovanja v knjižnici izberejo pravljico, jo otroku preberejo, in 

ko je ta dovolj pripravljen, pove obnovo v vrtcu pred celotno skupino. Niso vsi otroci vešči 

predstavitve pred celotno skupino, tako da tistim, ki imajo težavo, omogočimo, da si izbere 

vzgojiteljico in ji pove na samem. Če je treba, delujemo po načelu postopnosti, da otrok 

pridobi zaupanje vase, in potem lahko poroča tudi pred celotno skupino. Moram pa omeniti, 

da so otroci pogumni in da jim gre kar dobro. Doma si s pomočjo staršev izdelajo maskoto 

palčka, ga prinesejo v vrtec in ob pripovedovanju je ta maskota v neposredni bližini otroka. 

Otroku je ob maskoti lažje. Po navadi pa imajo vedno s seboj tudi pravljico, tako da se ob 

slikah lažje spomnijo, kaj jim je bilo prebrano.  
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Pravljice so v vrtcu nepogrešljive in zelo pomemben sestavni del vzgojnega dela. Težko pa 

rečem, da imajo Andersenove prav posebno vlogo. Otroci pravljice drugih avtorjev ravno tako 

dobro sprejemajo. 

 

Pravljice – in med temi so tudi Andersenove – v vrtcu obdelujemo na zelo različne načine: 

1. Napišemo obnovo pravljice na plakat z velikimi tiskanimi črkami. Ključne oz. 

pomembnejše besede napišemo na manjši karton v velikosti napisane besede na 

plakatu. V stavku izberemo eno ali dve besedi. Plakat obesimo na steno, vrata, skratka 

tako, da je viden vsem, ki sodelujejo. Po navadi so to predšolski otroci, ki se 

seznanjajo z opismenjevanjem. Vzgojiteljica počasi bere pravljico in s palčko sproti 

kaže besede, ki jih prebere. S podvprašanjem, ki ga zastavi, pomaga otrokom, da 

poiščejo besedo, ki je napisana tudi na kartonu in ki je odgovor na vprašanje. Npr. 

DEKLICA PO IMENU MOJCA JE ODŠLA S SVOJIM PSIČKOM FELIKSOM NA 

OBISK K BABICI.  

Vprašanje: »Kdo je šel na obisk«? Odgovor: »Deklica!« Otrok poišče besedo 

DEKLICA in jo prilepi na ustrezno mesto. 

Obnova pravljice je napisana z velikimi tiskanimi črkami. 

Postopoma, ob branju, besedah, lepljenju besed, s pomočjo podvprašanj otroci 

obnovijo pravljico. 

 

2. Pravljica, v kateri so tudi slike. 

Barvno prefotokopiramo slike iz slikanice. Otrokom preberemo pravljico. Naloga je, 

da otroci ob obnovi pravljice postavljajo slike v pravo zaporedje, in sicer tako, kot je 

izvirnik. 

 

3. Slike, ki jih imajo, lahko postavijo tudi drugače, s tem da sestavijo svojo pravljico in 

temu primerno postavijo slike. Ob pripovedovanju nove pravljice zložijo slike v 

zaporedje. 

 

4. Izberemo pravljico, beremo, na določenem delu se ustavimo in omogočimo otrokom, 

da nadaljujejo pravljico po želji. Znana pravljica z drugačnim koncem. 

 

5. Izberemo nekaj slik, npr. od šest do osem, postavimo jih na tla. Otroci dobijo 

navodilo, da si slike dobro ogledajo in kot tim sestavijo svojo inovativno pravljico. 

Vzgojiteljica pravljico zapisuje z velikimi tiskanimi črkami kar na tleh, tako da otroci 

spremljajo, kar so povedali in kako se je to zapisalo. Za mlajše otroke prilagodimo 

tako, da izberemo manjše število slik. 

 

6. Otroci se udobno namestijo, lahko se tudi uležejo na tla in zaprejo oči, vzgojiteljica pa 

jim prebere pravljico. Ob koncu v tišini nekaj trenutkov počakamo, da otroci 

razmišljajo o pravljici; ko imajo dovolj, vzamejo list in svinčnik ali barvice in rišejo 

po pravljici. 

 

Nanizala sem samo nekaj najpogostejših metod, s katerimi delamo v povezavi s 

pravljicami. Otroci to zelo radi počnejo, zato jim to velikokrat omogočimo. 
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4.5.2 KAKO SO SE OTROCI ODZVALI NA BRANJE ANDERSENOVE PRAVLJICE 

RDEČI ČEVELJCI IN KAKO SO JO RAZUMELI  

 

Več vprašanj in komentarjev so imele deklice. Povedale so: 

Saj čevljev ne moreš sešiti iz krp, ker potem niso pravi čevlji. 

Zakaj je čevlje dobila pri čevljarju, ko pa se jih kupi v trgovini? 

Zakaj ni smela za v cerkev obuti rdečih čevljev? 

Noge ne morejo kar same plesati, ti jih moraš premikati. Kako to, da jih ni mogla ustaviti? 

Rabelj je res hudoben. Zakaj ji je odsekal stopali? 

Ali so tudi pri nas rablji? Ali nam lahko odsekajo noge? 

To je nekaj najpogostejših vprašanj. Na vsako sem jim odgovorila, in sicer njihovim letom 

primerno. Ni bila to samo razlaga. S podvprašanji sem jih spodbujala k razmišljanju, tako da 

je bil to bolj pogovor. Otroci imajo poseben, prikupen način dojemanja in razumevanja 

pravljic. Po komentarjih sodeč, imajo drugačno razumevanje, kot ga imajo odrasli, in prav je 

tako. 

 

4.5.3 KAKO ODRASLI RAZUMEJO ANDERSENOVO PRAVLJICO RDEČI ČEVELJCI? 

PODOBNOSTI IN RAZLIKE V SPREJEMANJU IN RAZUMEVANJU PRAVLJICE PRI 

OTROCIH IN ODRASLIH 

Odrasli imajo svoj, in to drugačen način razumevanja pravljic. Čeprav so odrasli in berejo ali 

poslušajo pravljico, ki je namenjena otrokom, je po navadi, če je neznana, dobro, da jo slišijo 

ali preberejo več kot enkrat. V drugi ponovitvi branja se razkrije marsikaj, česar v začetni fazi 

nismo dojeli, pa čeprav je to pravljica za otroke. Otroci v glavnem razumejo pravljico 

dobesedno. Če slišijo besedo čevelj, si to tudi predstavljajo. Istovetijo se z dobrim, s 

pogumnim, vedno s pozitivnim likom. Odrasli pa razmišljamo »globlje« in nehote, tudi če ne 

želimo, začnemo razmišljati, kaj nam avtor v resnici želi sporočiti. Tako tudi v pravljici Hansa 

Christiana Andersena Rdeči čeveljci razmišljamo, kaj npr. pomenijo noge, ki so obute, to so 

pomemben nosilni steber, opora celotnemu človeku; če imamo noge, se lahko gibamo, 

premikamo, pridemo, kamor želimo. V nadaljevanju rdeča barva, barva izpostavljenosti, 

poguma, moči, strasti …  V pravljici nastopa deklica, ki je neposlušna; čeprav ne sme, si 

vseeno izbere rdeče čevlje za v cerkev; zaradi tega je kaznovana in ji rabelj odseka nožici. 

Nauk iz tega dela pravljice je, če ne boš ubogal, bo kazen, ne bo v redu … Kar je še zanimivo, 

je to, da otrok v določenem obdobju to pravljico razume tako, kot jo, čez eno leto bo to 

drugače in čez dve bo ponovno razumevanje te iste pravljice Rdeči čeveljci ponovno malo 

drugačno. Gre za nekakšno nadaljevanje razumevanja ali – lahko bi rekla – tudi nadgradnjo. 

Otrok iz pravljice črpa, kar v tistem trenutku potrebuje. Pri odraslem je pa to bolj konstantno. 

V obeh primerih – pa naj bo to otrok ali odrasel – ob pravljicah uživamo in jih imamo radi.  

POZDRAVLJENE, PRAVLJICE! 
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5 ZAKLJUČEK  

 

Andersenove pravljice so zanimive in večpomenske; temeljijo na drugačnem sprejemanju 

otrok in odraslih. Če bi brala samo Andersenove pravljice, najverjetneje ne bi bile tako 

preproste, saj imajo tudi otroške pravljice v sebi sporočilo v prenesenem pomenu, ki ga je 

treba razbrati.  

 

Za študij pravljic C. Pinkole Estés sem si vzela zelo veliko časa. So rezultat dolgoletnih študij, 

opazovanj in dela avtorice. Avtorica je v svoji dolgoletni praksi ob konkretnem delu s 

ženskami beležila, preučevala, analizirala svoja spoznanja. Delo temelji na znanstveno-

praktičnih izkušnjah in je izdano pod naslovom Ženske, ki tečejo z volkovi. Ko sem delo 

prebrala v celoti, sem dobila le neki zelo splošen vtis. Vsako zgodbo sem posebej prebrala in 

nato po manjših delih analizirala ter si opažanja sproti zapisovala. Teh zapiskov je bilo precej, 

zato sem jih morala ponovno predelati in delati povzetke. To ni delo, ki bi ga prebral za 

zabavo v enem mahu. Nekako sem delo vsaj trikrat predelala. Pri diplomskem delu sem si 

zastavila tri cilje.  

 

1. Poglobiti se v pravljice, ki so predmet diplomskega dela, spoznati sporočila in se iz 

njih tudi nekaj naučiti. 

 

Kot sem omenila že zgoraj, sem se pravljic lotila postopno in temeljito. Če mi 

sporočilo ni bilo takoj jasno, sem pravljico predelovala toliko časa, da sem prišla do 

spoznanja, kaj želi avtorica sporočiti skozi pravljico. 

 

2. Spoznati in ločiti med pravljicami za otroke (avtorja H. C. Andersena – tri pravljice) 

in pravljicami za odrasle, v tem primeru ženske, sporočila in njihov pomen (avtorice 

C. Pinkole Estés – celotna knjiga pravljic). 

 

Pogoj za dobro sporočilo in analizo je, da se pravljice zares dobro spozna in temeljito 

predela. Ker je bilo tega zelo veliko, sem si morala sproti delati tudi zapiske in jih nato 

še krajšati. Z odgovori na vprašanja, s primerjalno analizo in z drugo analizo sem 

prišla do ugotovitev, do katerih sem želela. Odrasli lahko prebiramo otroške pravljice 

in ob njih uživamo ter se tudi nekaj naučimo, lahko prebiramo pravljice za odrasle, v 

našem primeru za ženske, in tudi ob njih rastemo, se učimo, sprostimo; za nas imajo 

sporočilo. Za otroke pa to ne velja; zanje so otroške pravljice in zgodbice. Kaj bi se 

zgodilo, če bi v vrtcu želela otrokom prebirati pravljice Ženske, ki tečejo z volkovi? 

Prvič: na to nisem niti pomislila, da bi kaj takega naredila, pa tudi če bi, najverjetneje 

ne bi dovolj poslušali in bi se začeli dolgočasiti. 

 

3. Spoznanja, do katerih sem prišla, znati uporabiti tudi v vsakdanjem življenju ter pri 

delu in življenju z malčki, ki jih imam v vrtcu. 

 

Andersenove pravljice najraje berem otrokom pred spanjem kot sprostitev, da se lažje 

umirijo in pripravijo na spanje. Otroci so že tako navajeni, da se umirijo in osredinijo 

na poslušanje. Po vprašanjih, ki sledijo, vidim, kako otroci pravljico dojemajo, kako jo 

razumejo oz. kako si vse skupaj razlagajo. Zanimivost je tudi ta, da imamo starostno 

mešano skupino, otroke, stare 3 do 6 let; pri tem sem spoznala, da je tudi starost 

pomembna, kako otrok pravljico razume, npr. za triletnika ima pravljica malo 

drugačen pomen kot za štiri- ali pet- ali šestletnega otroka. V vsakem starostnem 

obdobju otrok pravljico razume po svoje, si jo razlaga po svoje in ga zanimajo 
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določene druge stvari. Ne najdem prave besede; s starostjo otroka pride do nadgradnje 

njegovega razumevanja in dojemanja. Za vsako starostno obdobje otrok dobi od 

pravljice tisto, kar potrebuje, kar je povezano tudi z zrelostjo otroka in njegovimi 

kognitivnimi sposobnostmi. To ne ve velja samo za otroke, tudi mi, odrasli, si otroške 

pravljice razlagamo po svoje in iz njih črpamo tisto, kar je našim letom in zrelosti 

primerno. Tudi mi, odrasli, se učimo in rastemo s pomočjo otroških pravljic, vendar na 

svojstven način.  

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem delu 

sta predstavljena življenje in delo H. C. Andersena ter življenje in delo C. Pinkole Estés. 

Osrednji del predstavljajo analiza knjige C. Pinkole Estés Ženske, ki tečejo z volkovi in analize 

izbranih pravljic H. C. Andersena Mala morska deklica, Rdeči čeveljci, Stanovitni kositrni 

vojak. 

 

V empiričnem delu je predstavljena primerjalna analiza H. C. Andersena in C. Pinkole Estés, 

variant pravljice Rdeči čeveljci z vidika odraslega. V drugem delu empiričnega dela so 

predstavljeni odzivi otrok na isto pravljico – Rdeči čeveljci, saj so Andersenove pravljice 

napisane in brane z vidika dvojnega naslovnika, mladega in odraslega. Poleg interpretacije 

odraslih na C. Pinkole Estés in H. C. Andersena sem primerjalno obravnavala tudi odzive 

otrok, ki so zanimivi, inspirativni. 
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