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POVZETEK  

V diplomskem delu z naslovom Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi 

raček in Veveriček posebne sorte smo želeli ugotoviti, katere vrste mater nastopajo v izbranih 

pravljicah, analizirani izbrani pravljici, poiskati podrobnosti in razlike v pravljici Grdi raček 

dveh različnih avtorjev, in raziskati, kako se izbrana mama otroka s posebnimi potrebami sooča 

z otrokovo diagnozo.  

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. Empirični del 

bo dodatno razdeljen na tri dele. V teoretičnem delu bosta predstavljeni mladinska književnost 

in problematika drugačnosti v mladinski književnosti, predstavljena bosta avtorja Svetlana 

Makarovič in Hans Christian Andersen. Podrobno bo predstavljeno poglavje »Grdi raček« iz 

knjige Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske avtorice Clarisse 

Pinkole Estés. Predstavljena bo tudi kratka sodobna pravljica po teoriji Marjane Kobe. 

V empiričnem delu, ki je razdeljen na tri dele, sta v prvem delu po feministični teoriji Clarisse 

Pinkole Estés ter literarne teorije Marjane Kobe analizirani pravljici Grdi raček in Veveriček 

posebne sorte. V drugem delu bo izveden intervju, kjer bomo prikazali osebno doživljanje 

mame otroka s posebnimi potrebami, Damjane Šmid. V zadnjem delu bosta podrobno 

analizirani dve različici pravljici Grdega račka – originalna pravljica avtorja Hansa Christiana 

Andersena ter različica avtorice Clarisse Pinkole Estés.  

 

Ključne besede: H. C. Andersen, S. Makarovič, kratka sodobna pravljica, otroci s posebnimi 

potrebami, mame otrok s posebnimi potrebami    
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SUMMARY 

In our thesis titled The motive of the Mothers of Children with sprecial needs in the fairy tales 

of The Ugly Duckling and Veveriček posebne sorte, we wanted to find out what kind of mothers 

appear in selected fairy tales, analyze the selected fairy tales, find the outails and differences in 

the fairy tale of the Ugly Duckling of two different authors and explore how the chosen mother 

of a child with special needs is facing the child´s diagnosis. 

The thesis is divided into two parts: the first part is theoretical and the second part is an 

empirical part. The empirical part will be divided into three parts. In the theoretical part Will 

be presented youth literature, presented by the authors Svetlana Makarovič and Hans Christian 

Andersen. There Will be presented the chapter of The Ugly Duckling in the book of Clarissa 

Pinkola Estes Women Who Run With the Wolves: Mythes and Stories of the wild Woman 

Archetype. A short modern fairytale, based on Marjana Kobe theory, Will also be presented. 

In the empirical part, which is divided in three parts, the first part analyzes the fairy tales of The 

Ugly Duckling and the Veveriček posebne sorte according to the feminist theory of Clarissa 

Pinkola Estes and the literary theory of Marjana Kobe. In the second part, two versions of the 

story The Ugly Duckling - the original fairy tale of Hans Christian Andersen and the version of 

Clarissa Pinkola Estes, Will be thorougly analyzed. In the last part, the third part Will be an 

interview where we Will show the personal experience of the mother of the child with special 

needs, Damjana Šmid.  

 

KEYWORDS: H. C. Andersen, S. Makarovič, short modern fairytale, children with special 

needs, mothers of the child with special needs   
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1 UVOD 

Diplomsko delo se osredotoča na raziskovanje vrst mater otrok s posebnimi potrebami v 

pravljicah Grdi raček (H. C. Andersen, 2013) ter Veveriček posebne sorte (S. Makarovič, 1994) 

glede na feministično teorijo C. P. Estés, hkrati pa je opravljena analiza obeh literarnih del glede 

na literarno teorijo M. Kobe.  

Na začetku diplomskega dela je predstavljena mladinska književnost na podlagi definicij 

različnih avtorjev. Dotaknila sem se tudi problemske tematike drugačnosti v mladinski 

književnosti, ki sem jo opredelila po Lili Prap ter Igorju Saksidi.  

V nadaljevanju bom podrobno predstavila avtorja Svetlano Makarovič ter Hansa Christiana 

Andersena, osredotočila pa se bom na njuna dela ter problemsko tematiko v njunih delih. 

Osrednji del teoretičnega dela bo predstavitev Clarisse Pinkole Estés in njene knjige Ženske, ki 

tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske (2002), podrobneje pa bo predstavljeno 

poglavje »Grdi raček«, v katerem je ponazorjena feministična teorija, ki bo ključni del v enem 

izmed delov empiričnega dela.  

Del teoretičnega dela predstavlja tudi predstavitev teorije Marjane Kobe Sodobna pravljica 

(1999/2000), kjer bo poudarek na kratki sodobni pravljici z živaljo kot glavnim literarnim 

likom, kar bo ključnega pomena v enem izmed delov empiričnega dela, saj bom izbrani pravljici 

analizirala prav na podlagi njene teorije.  

Empirični del diplomskega dela bo razdeljen na tri dele. V prvem delu bom analizirana pravljici 

Veveriček posebne sorte (S. Makarovič, 1994) ter Grdi raček (H. C. Andersen, 2013) na osnovi 

dveh teorij: feministične teorije C. P. Estés ter literarne teorije M. Kobe. Podatki in ugotovitve 

bodo zbrani v razpredelnicah.  

Drugi del empiričnega dela bo prenos doživljanja mater otrok s posebnimi potrebami v resnični 

svet. Opravila bom intervju z Damjano Šmid, mamo otroka s posebnimi potrebami, ki bo 

pomagal razumeti vzpone in padce, strahove in zmage pri materah, katerim se je rodil otrok s 

posebnimi potrebami. 

Zadnji del empiričnega dela pa bo namenjen podrobni analizi dveh različic pravljice Grdi raček, 

in sicer po avtorici C. P. Estés ter po avtorju H. C. Andersenu. Poskušala bom prikazati 

podobnosti in razlike v izbranih različicah pravljice.   
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2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST  

 2.1 OPREDELITEV MLADINSKE KNJIŽEVNOST 

Mladinska književnost velja za redno spremljevalko vsakega predšolskega otroka od otroštva 

do najstniških let. V kategorijo mladinske književnosti lahko uvrstimo različne slikanice in tudi 

romane, problem pa nastane, ker literarna teorija ne določa dovolj natančnih kriterijev za 

razvrščanje, kaj sodi v mladinsko književnost in kaj ne.  

Obstaja veliko različnih mnenj in definicij o pojmovanju mladinske književnosti.  

M. Kobe (1987) pravi, da je mladinska književnost na evropski ravni stopila v ospredje literarne 

teorije v drugi polovici 20. stoletja. Bila je predmet proučevanja literarnih teoretikov, ki so jo 

opredelili kot književnost za mladega (nedoraslega) bralca.  

Nasprotno z njo I. Saksida (2001) poudarja, da: »mladinske književnosti ne smemo povezovati 

le z njeno namembnostjo, a tudi ne samo z oblikovanostjo njene besedilne stvarnosti.« (Saksida, 

2001, str. 405) Določitev pojma mladinska književnost povezuje s tremi členi predmetnega 

področja literarne vede: z avtorjem, besedilom in naslovnikom. Saksida mladinsko književnost 

opredeljuje kot: »naslovniško zvrst književnosti, ki izhaja iz avtorjevega doživljanja otroštva; 

od nemladinske književnosti jo ločujejo oblikovne in vsebinske značilnosti; namenjena je 

bralcu do starostne meje osemnajst let, kakovostna mladinska literatura pa lahko nagovarja tudi 

odraslega bralca.« (Saksida, 2001, str. 405) 

M. M. Blažić mladinsko književnost opredeli kot nadpomenko dveh področij: »področje 

ustvarjanja za otroke (od rojstva do 12. leta) in mladostnike (od 12. do 18. leta).« (2011, str. 7)  

M. M. Blažić na področju ustvarjanja za otroke in mladostnike doda tudi: »književnost, ki je 

bila prvotno namenjena odraslemu naslovniku, šele sčasoma je postala za mlade bralce. Prek 

procesa literarne percepcije so omenjena besedila postala mladinsko branje.« (2011, str. 7–9) 

D. Haramija razlikuje otroško in mladinsko književnost. Otroško književnost opredeli kot: 

»področje leposlovja, ki je namenjeno bralcu do približno 11. leta starosti (zaključek razredne 

stopnje osnovne šole).« (2015, str. 12) Mladinsko književnost pa opredeli kot: »književnost, ki 

je namenjena bralcem med 12. in 18. letom starosti.« (prav tam) 

I. Saksida, M. M. Blažić in D. Haramija področje mladinske književnosti delijo na dve 

kategoriji glede na naslovnika; to je otrok ali mladostnik. Otroška in mladinska dela pa se med 

seboj razlikujejo, ker se razlikujejo tudi starosti naslovnika in njegova zanimanja ter kognitivne 
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sposobnosti. Literarna dela so tako lahko namenjena predšolskemu otroku, osnovnošolcu, pred-

mladostniku in mladostniku.  

I. Saksida (2008) opredeljuje tudi širok razpon vrst, tem in motivov, ki so značilni za mladinsko 

književnost. Navaja najpogostejše teme mladinske književnosti:  

- odraščanje, mladostništvo, otroštvo; 

- personificiran živalski svet; 

- prijateljstvo in ljubezen; 

- jezikovna igra; 

- poetizirana narava; 

- pesniška ustvarjalnost; 

- družina in socialni odnosi; 

- problemske teme oziroma tabuji (smrt, nasilje, samota). 

Marjana Kobe mladinsko književnost opredeljuje kot področje leposlovja in temeljno branje 

otrok do 10. leta starosti. V njenem delu Pogledi na mladinsko književnost razlaga:  

»Pri teoretični opredelitvi te veje književnosti pa mora v optiko obravnave enakomerno stopiti 

še njena stalna specifična determinanta, se pravi mladi bralec z vso problematiko koleracij z 

različnimi literarnimi zvrstmi in oblikami v posameznih starostnih obdobjih« (Kobe, 1987, str. 

22).  

Mladinska književnost se je v Evropi pojavila šele v drugi polovici 50. let dvajsetega stoletja, 

saj je postopoma vstopala v področje kritiške in strokovne obravnave kot področje oz. literarna 

veda šele v prvi polovici 20. stoletja, do takrat pa so jo obravnavali le v okviru pedagogike. 

M. Kobe pojasnjuje, da je problem mladinske književnosti v neenotnem poimenovanju, med 

drugimi: children´s literature, del´ skaja, letteratura infatile, detska literatura. Slovenski stik s 

strokovno rabo pa je potekal po nemškem jezikovnem mediju: kinderliteratur, Jungendliterature 

(Kobe, 1987).  
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2.2 PROBLEMSKA TEMATIKA V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI: 

DRUGAČNOST 

Lila Prap (2003) si v članku Drugačnost v mladinski književnosti postavlja vprašanje, ali je 

zares pomembno pisati o drugačnosti že v predšolskem obdobju ali gre zgolj za pisanje o 

drugačnosti, ker je trenutno to aktualna tema.  

Avtorica pojasnjuje, da so že prastare pravljice govorile o drugačnosti, vendar na prenesenem 

in simboličnem nivoju (glavni junak sirota, tepček, glavni junak je imel mačeho ipd.). Otrok si 

je že takrat lahko predstavljal vse, kar opisujejo današnje zgodbe, le da so današnje zgodbe bolj 

realistične. Ravno zaradi svoje realistične plati se te zgodbe staršem zdijo veliko bolj krute, 

čeprav sporočajo toliko kot stare pripovedke. 

Danes v zahodni družbi zaradi nerešenih problemov postajajo aktualne teme o drugačnosti, o 

težavah z drogami, enormnem priseljevanju tujcev, razpadanju klasične družine, neozdravljivih 

sodobnih boleznih, terorizmu idr. 

Vendar pa se moramo vprašati, ali so vse teme primerne za vse starosti otrok ali bi s temi temami 

otroke le obremenili z zadevami, ki pravzaprav ne sodijo v njihov svet, ampak bolj med 

nerešene dileme in probleme odraslih. 

Včasih se lahko zgodi, da v želji otroke vzgojiti v tolerantne in odgovorne dosežemo nasprotni 

učinek. S pomočjo zabavnih slikanic otrokom predstavimo nezaželen pojav v družbi, s katerimi 

se še niso srečali, in ga nevede prikažemo kot privlačnega, s čimer pa dosežemo kontra učinek 

– namesto da bi jih odvrnili od njih, se jim zdijo privlačne. 

Avtorica opozarja tudi na to, da ob prehitrem predstavljanju vročih tem, ki še niso rešene, 

najmlajše izpostavimo večinoma manj tolerantni sredi odraslih, v kateri živijo, in kjer ni 

tolerantne vzgoje.  

Pisati o nečem, ker je moderno, lahko otrokom povzroči več škode kot koristi.  

Igor Saksida v svojem članku »Nekaj nezaslišanega«: tabu teme v slovenski mladinski poeziji 

od ljudske pesmi do sodobnosti pravi: »Tabu je v književnosti torej izrazna in vsebinska prvina; 

pojavi se lahko na ravni izbora besed ali na ravni teme.« (Saksida, 2001/02, str. 10). O tabujih 

lahko govorimo, ko tema besedila ni v nasprotju s pričakovanji bralca, vendar preseneti z rabo 

besed, ki so označene kot vulgarne, nespodobne in prostaške ter slabšalne. Drugo skupino 

tabujev pa razčlenimo glede na raven teme – to je lahko nasilje, smrt, samota. Izrazni tabuji 
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delujejo kot stopnjevanje nonsensnega presenetljivega odmika od ustavljenega pomena besed, 

tematski tabuji pa bralca presenetijo na ravni pesemskega sporočila kot celote.  

Saksida poudarja, da se književni tabuji vedno pojavljajo kot posledica družbe, družbene 

vzgoje, ideologije, šole, zato je vprašanje tabujev v mladinski književnosti kompleksno in 

zapleteno. 

Saksida pravi, da je pojem otroštva v vsakdanji rabi in je v književnosti in skupnem dialoškem 

branju vzpostavljen na podlagi perspektive in interesov odraslih.  

Za mladinski roman so značilne osebe in njihove stiske, junaki so prikazani kot žrtve, hkrati pa 

so značilne teme, ki jih označujemo za drugačne; teme nasilja, smrti. 

Saksida meni, da tabuji v mladinski književnosti izhajajo iz razmerja med književnostjo in 

družbo, le-to pa ustvarja bralec s svojim branjem, ko zgodbo povezuje z vrednotami lastnega 

življenja.   
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3 SVETLANA MAKAROVIČ 

 

Slika 1: Svetlana Makarovič, pridob ljeno 7. 12. 2017, z http://www.mladina.si   

Svetlana Makarovič velja za eno najbolj reprezentativnih slovenskih mladinskih umetnic. V 

slovensko mladinsko književnost med drugimi uvaja domišljijske prostore, izvirno perspektivo, 

izvirno zgradbo, subverziven slog, jezikovno izvirnost, izvirna poimenovanja, karakterizacijo 

oseb, družbeno kritiko za otroke in redefinicijo. Njena značilnost je tudi pisanje za dvojnega 

naslovnika. 

 Izvirnost Svetlaninih del je najbolj razvidna v modelu kratke sodobne pravljice. Makarovičeva 

je družbeno angažirana avtorica, med drugimi je svojo zbirko pravljic Mačja preja (1992) 

posvetila otrokom, ki jim ni še nihče posvetil nobene knjige (Blažić, str. 238). 

Svetlana Makarovič je svoja dela obogatila z izvirnostjo: 

- izvirni domišljijski prostori, 

- izvirna/spremenjena perspektiva, 

- izvirna zgradba, 

- subverziven slog (problemska tematika, neupoštevanje apriornih prioritet, nezaupanje 

odraslim, izrazito karnevalstvo), 

- jezikovna izvirnost, 

- izvirna poimenovanja, 

- karakterizacija oseb, 

- družbena kritika, 

- redefinicija (Blažić, 2011, str. 76–78). 

Besedila za mlade bralce je začela objavljati po letu 1970, na področju mladinske književnosti 

pa je pisala pesemska, prozna in dramska dela, najbolj pa se je uveljavila v pripovedni prozi, in 

sicer v žanru kratke sodobne pravljice. V njenih kratkih sodobnih pravljicah kot glavne 

književne osebe prevladujejo poosebljene živali. Makarovičeva se je srečala tudi s prevajanjem 

http://www.mladina.si/
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pravljic, v Lutkovnem gledališču pa je delala kot avtorica, igralka, glasbenica, režiserka in 

prevajalka (Blažić, 2011, str. 73). 

V središče mladinskega ustvarjanja Svetlane Makarovič vstopajo osebe z družbenega roba:  

- brezdomci (Potepuh), 

- sirote (Vila Malina, Nočna lučka), 

- osamljeni (Ščeper, Mba), 

- liki srednjih let (Sapramiška), 

- starejši (Stari Ghul), 

- begavčki (Sovica Oka), 

- starejši/upokojenci (Mi, kosovirji), 

- sirote (Katalenca), 

- vdove (Bolje nekaj kot nič) (Blažić, 2011, str. 239–240). 

Književne osebe Svetlane Makarovič so same in brez doma, lačne, imajo posebne potrebe, 

imajo eno tačko krajšo od druge, so brez dela telesa ... V njenih delih najdemo različne vrste 

družin, opazimo pa dominiranje lika matere in manj lika očeta, sorojenci so redko omenjeni, 

starih staršev je zelo malo. Otroka prikazuje kot poosebljeno žival (Blažić, 2011, str. 240). 

Najpogostejše književne osebe Svetlaninih pravljic so arhetipi otroka sirote, ki je brez staršev, 

starši niso omenjeni, otrok je drugačen in želi iti od doma. Otroci so tudi posvojeni. Njene 

književne osebe živijo samotarsko življenje visoko v gorah, so asocialne, želijo si spoštovanja 

v okolju, želijo biti glavne na svoj način in za nekoga (Blažić, 2011, str. 241). 

Svetlana Makarovič ne idealizira in ne romantizira podobe otroka in otroštva, sploh pa ne sveta 

odraslih, temveč jih problematizira in predstavlja t. i. problemsko tematiko. Književne osebe 

njenih besedil ne upoštevajo pravil odraslih, niso poslušne, se ne učijo s poslušanjem, kar pa 

jih obogati z dobljeno pravico do lastne napake, s čimer pridejo do lastnih izkušenj in spoznanj 

(Blažić, 2011, str. 241). 

Besedila Svetlane Makarovič obravnavajo problemsko tematiko, tematiko telesa, spolnosti, 

suicidnosti, smrti (Blažić, 2011, str. 241). 

Svetlana Makarovič je v svoji besedilih ubesedila nekatere izmed sodobnih trendov življenja: 

funkcijo odsotnega očeta in zamenjavo vlog. Njeni književni liki so strukturirani tako, da 

spodbujajo empatijo, hkrati pa se njena besedila dotikajo domišljijske in fantastične ravni. 
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Besedila Svetlane Makarovič so družbeno kritična, predvsem pa se postavlja na stran otroka 

(Blažić, 2011, str. 243).  

Svetlana Makarovič je dobitnica pomembnih domačih in mednarodnih priznanj in nagrad: leta 

1973 je prejela Levstikovo nagrado za zbirko pravljic Miška spi ter knjige Mišmaš, Kosovirja 

na leteči žlici in Kam pa kam, kosovirja?. Leta 1994 je bila nagrajena s častno listo IBBY za 

zbirko pravljic Mačja preja, prejela pa je tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo 

(Haramija, 2012, str. 142).  

3. 1 PROBLEMSKA TEMATIKA V PRAVLJICAH SVETLANE 

MAKAROVIČ 

Svetlana Makarovič je slovensko mladinsko književnost obogatila s kratkimi sodobnimi 

pravljicami za dvojnega naslovnika: otroka in odraslega bralca. 

Blažićeva meni, da Svetlana Makarovič z uporabo otroških besed, pomanjševalnic in 

ljubkovalnic otrokom nameni tekst, odraslim pa z ubeseditvijo problemske tematike nameni 

kontekst (Blažić, 2014, str. 299). 

Svetlana Makarovič v svojih pravljicah z izbiro živalskih likov kot glavnih ali stranskih 

literarnih likov naslovniku približuje nelagodne in nevsakdanje tematike (Haramija, 2009, str. 

28).  

Makarovičeva ne idealizira podobe otroka, otroštva in sveta odraslih, ampak jih problematizira. 

Njene književne osebe ne upoštevajo pravil odraslih, se ne učijo s poslušanjem, so neposlušne, 

s tem pa dobijo pravico do lastnih napak, kar jih privede do lastnih izkušenj in spoznanj. Njena 

besedila obravnavajo problemsko tematiko, tematiko telesa, spolnosti, suicidnosti, smrti 

(Blažić, 2011, str. 241).  

V kratkih sodobnih pravljicah Svetlane Makarovič se pojavijo naslednje problemske tematike: 

- alkoholizem (Pijani trot) 

- evolucija (Kako se je opica spremenila) 

- kanibalizem (Potepuh in nočna lučka, Kokoška Emilija) 

- motnje prehranjevanja in hranjenja (Tacamuca) 

- nasilje nad otroki (Netopir Kazimir, O strašni lisički) 

- politika (Človek, ne jezi se, Desna in leva roka) 

- religija (Netopir Kazimir, Mali parkelj Malič, Desna in leva roka, Človek, ne jezi se) 
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- samomor, smrt (Sapramiška, Kokoška Emilija) 

- spolnost (Glavni petelinček, Človek, ne jezi se) 

- striptiz (Ognjiček vražiček) (Blažić, 2011, str. 79–82).  

Svetlana Makarovič s svojimi sodobnimi pravljicami prinese v mladinsko književnost literarne 

junake, preko katerih problematizira obsežen spekter tem, v katerih pride v ospredje problemska 

tematika.  

3.2 NAGRADE IN PRIZNANJA 

Navedene so nagrade in priznanja Svetlane Makarovič med leti 1973 in 2010.  

- Levstikova nagrada za zbirko pravljic Miška spi (1973); 

- Levstikova nagrada za knjige Kosovirja na leteči žlici, Kam pa kam, kosovirja? in 

Pekarna Mišmaš (1975); 

- Nagrada za zmajeve dječje igre (1975); 

- Častna lista IBBY za zbirko Mačja preja (1994); 

- Nominirana je bila za Andersenovo nagrado (1998, 2000, 2002); 

- Levstikova nagrada za življenjsko delo (2010) (Haramija, 2012, str. 142). 

3.3 BIBLIOGRAFIJA 

KRONOLOŠKO KAZALO  

LETO IZDAJE  ZBIRKA  

1972 Miška spi. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Cicibanova knjižnica). 

1973 Take živalske. Ljubljana. Borec (Kurirčkova 

knjižnica). 

 Zajček gre na Luno. Ljubljana: Partizanska 

knjiga (Zbirka Lastovke). 

1974 Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Mladinska 

knjiga (Zbirka Velike slikanice). 

 Škrat Kuzma dobi nagrado. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (Zbirka Velike slikanice). 

1975 Kam pa kam, kosovirja? Mladinska knjiga 

(Cicibanova knjižnica). 
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 Pisano okno. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka Velike slikanice). 

 Skozi mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Pelikan). 

 Vrček se razbije. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Deteljica). 

1976 Glavni petelinček. Ljubljana: Mladinska 

knjiga (Cicibanova knjižnica). 

 Sapramiška. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka Velike slikanice). 

 Živalska olimpijada. Ljubljana: Mladinska 

knjiga (Zbirka Velike slikanice). 

 Vrtirepov koledar 1977. Ljubljana: 

Partizanska knjiga.  

1977 Potepuh in nočna lučka. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (Zbirka Velike slikanice). 

1978 Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci. 

Ljubljana: Mladinska knjiga (Nova 

slovenska knjiga). 

1980 Maček Titi. Ljubljana: samozaložba. 

 Pravljice iz mačje preje. Ljubljana: Borec 

(Kurirčkova knjižica 69). 

1981 Gal v galeriji. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka Velike slikanice). 

1982 Dedek Mraz že gre. Ljubljana: Lutkovno 

gledališče.  

1983 Krokodilovo kosilo: pesnitev – grozovitev. 

Ljubljana: samozaložba. 

1986 Čuk na palici. Ljubljana. Delavska enotnost 

(Zbirka Za otroke in mladino). 

1987 Črni muc, kaj delaš? Ljubljana: 

samozaložba. 

 Kaj bi miška rada. Ljubljana: samozaložba. 
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 Kaj lahko mleko postane. Ljubljana: Založba 

centralnega zavoda za napredek 

gospodinjstva. 

 Mačje leto. Ljubljana: Svetlana.  

 Vila Malina. Ljubljana: dokumentarna. 

1988 Replja. Ljubljana: Borec. 

1989 Coprnica Zofka. Radovljica: samozaložba. 

1992 Korenčkov palček. Ljubljana: Mladika 

(Zbirka Liščki). 

 Mačja preja. Ljubljana: Mladika (Zbirka 

Trepelika 5).  

 Mali parkelj Malič. Ljubljana: Mladika 

(Zbirka Pikapolonica). 

 Pek Mišmaš iz Kamne vasi. Radovljica: 

Didakta. 

1993 Kokoška Emilija. Ljubljana: Mladika (Zbirka 

Pikapolonica). 

 Zmajčkovo leto. Ljubljana: DZS (Zbirka 

slikanic Velikanček 1).  

1994 Veveriček posebne sorte. Ljubljana: Zveza 

društev za cerebralno paralizo Slovenije, 

Sončkov klub. 

1995 Medena pravljica. Ljubljana: DZS (Zbirka 

Vrtavka 13). 

 Show strahow: pesnitev grozovitev. 

Ljubljana: DZS. 

 Tacamuca. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka Svetlanovčki). 

1996 Kokijeve pesmice in pobarvanke. Ljubljana: 

Kolinska. 

1997 Ščeper in mba. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka Svetlanovčki). 
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 Sovica Oka. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka SVetlanovčki). 

1998 Pod Medvedovim dežnikom. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (Zbirka Čebelica 380). 

1999 Smetiščni muc in druge zgodbe. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (Zbirka Svetlanovčki). 

2001 Počitnice pri teti Magdi. Ljubljana: Center za 

slovensko književnost (Zbirka Aleph 67). 

2003 Strahec v galeriji. Ljubljana: Narodna 

galerija (Galova knjižnica). 

2006 Mačnice. Ljubljana: Center za slovensko 

književnost (Zbirka Aleph 107). 

2007 Šuško in gozdni dan. Dob pri Domžalah: 

MIŠ. 

2008 Sapramišja sreča. Dob pri Domžalah: MIŠ. 

 Coprniški muc: pesnitev – coprnitev. Dob pri 

Domžalah: MIŠ. 

 Svetlanine pravljice. Svetlana´s fairytales. 

Dob pri Domžalah: MIŠ. 

2009 Mi, kosovirji. Dob pri Domžalah: MIŠ. 

(Haramija, 2012, str. 142–148).  

Preglednica 1: Kronološko kazalo bibliografije Svetlane Makarovič (Haramija, 2012) 

 

ABECEDNO KAZALO  

NASLOV LETO IZDAJE  

Coprnica Zofka. Radovljica: samozaložba. 1989 

Coprniški muc: pesnitev – coprnitev. Dob pri 

Domžalah. MIŠ. 

2008 

Črni muc, kaj delaš? Ljubljana: samozaložba. 1987 

Čuk na palici. Ljubljana. Delavska enotnost 

(Zbirka Za otroke in mladino). 

1986 
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Dedek Mraz že gre. Ljubljana: Lutkovno 

gledališče. 

1982 

Gal v galeriji. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Zbirka Velike slikanice). 

1981 

Glavni petelinček. Ljubljana: Mladinska 

knjiga (Cicibanova knjižnica). 

1976 

Kaj bi miška rada. Ljubljana: samozaložba. 1987 

Kaj lahko mleko postane. Ljubljana: Založba 

centralnega zavoda za napredek gospodinjstva. 

1987 

Kam pa kam, kosovirja? Mladinska knjiga 

(Cicibanova knjižnica). 

1975  

Kokijeve pesmice in barvanke. Ljubljana: 

Kolinska. 

1996  

Kokoška Emilija. Ljubljana: Mladika (Zbirka 

Pikapolonica). 

1993 

Korenčkov palček. Ljubljana: Mladika (zbirka: 

Liščki). 

1992 

Kosovirja na leteči žlici. Mladinska knjiga 

(Cicibanova knjižnica).  

1974 

Krokodilovo kosilo: pesnitev – grozovitev. 

Ljubljana: samozaložba. 

1983 

Maček Titi. Ljubljan: samozaložba. 1980 

Mačja predilnica. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Velike slikanice). 

1978 

Mačja preja. Ljubjana: Mladika (zbirka 

Trepelika 5). 

1992 

Mačje leto. Ljubljana: samozaložba. 1987 

Mačnice. Ljubljana: Center za slovensko 

književnost (zbirka Aleph 107). 

2001 

Mali parkelj Malič. Ljubljana: Mladika (zbirka 

Pikapolonica). 

1992 

Medena pravljica. Ljubljana: DZS (zbirka 

Vrtavka 13). 

1995 
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Mi, kosovirji. Dob pri Domžalah: MIŠ. 2009 

Miška spi. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Cicibanova knjižnica). 

1972 

Pek Mišmaš iz Kamne vasi. Radovljica: 

Didakta. 

1992 

Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Velike slikanice). 

1974 

Pisano okno. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Velike slikanice). 

1975 

Počitnice pri teti Magdi. Ljubljana: Center za 

slovensko književnost (zbirka Aleph 67). 

2001 

Pod medvedovim dežnikom. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (zbirka Čebelica 380). 

1998 

Potepuh in nočna lučka. Ljubljana: Mladinska 

knjiga (zbirka Velike slikanice). 

1977 

Pravljice iz mačje preje. Ljubljana: Borec 

(Kurirčkova knjižica 69). 

1980 

Replja. Ljubljana: Borec. 1988 

Sapramiška. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Velike slikanice). 

1976 

Sapramišja sreča. Dob pri Domžalah: MIŠ. 2008 

Show strahow: pesitev grozovitev. Ljubljana: 

DZS. 

1995 

Skozi mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Deteljica). 

1975 

Smetiščni muc in druge zgodbe. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (zbirka Svetlanovčki). 

1999 

Sovica Oka. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Svetlanovčki). 

1997 

Strahec v galeriji. Ljubljana: Narodna galerija 

(Galova knjižnica). 

2003 

Svetlanine pravljice. Svetlana´s Fairytales. 

Dob pri Domžalah: MIŠ. 

2008 
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Ščeper in mba. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Svetlanovčki). 

1997 

Škrat Kuzma dobi nagrado. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (zbirka Velike slikanice). 

1974 

Šuško in gozdni dan. Dob pri Domžalah: MIŠ. 200 

Tacamuca. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(zbirka Svetlanovčki). 

1995 

Take živalske. Ljubljana: Borec (Kurirčkova 

knjižnica). 

1973 

Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci. Ljubljana: 

Mladinska knjiga (Nova slovenska knjiga). 

1978 

Veveriček posebne sorte. Ljubljana: Zveza 

društev za cerebralno paralizo Slovenije, 

Sončkov klub. 

1994 

Vila Malina. Ljubljana: dokumentarna. 1987 

Vrček se razbije. Ljubljana: Mladinska knjiga 

(Deteljica). 

1975 

Vrtirepov koledar 1977. Ljubljana: 

Partizanska knjiga. 

1976 

Zajček gre na Luno. Ljubljana: Partizanska 

knjiga (Zbirka Lastovke). 

1973 

Zajčkovo leto. Ljubljana: DZS (zbirka slikanic 

Velikanček 1). 

1993 

Živalska olimpijada. Ljubljana: Mladinska 

knjiga (zbirka Velike slikanice). 

1976 

(Haramija, 2012, str. 142–148).  

Preglednica 2: Abecedno kazalo bibliografije Svetlane Makaroviče (Haramija, 2012) 
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4 HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

 

Slika 2: H. C. Andersen, pridobljeno 7. 12. 2017, z: 

http://andersen.sdu.dk/liv/tidstavle/index_e.html  

4.1 ŽIVLJENJE H. C. ANDERSENA 

Hans Christian Andersen se je rodil 2. aprila 1805 v danskem mestu Odense. Njegova mati je 

bila perica, oče pa revni čevljar (Andersen, 2005a, str. 9–10).  

Iz Andersenove avtobiografije lahko začutimo toplino njihovega doma, oče in mati sta se veliko 

ukvarjala z njim (prav tam, str. 11). 

V Odensu je obiskoval šolo za revne otroke, kjer se je učil verouka, pisanja in računanja. 

Kasneje se je vpisal v razred otrok iz premožnih družin, kjer je bil velikokrat zasmehovan in 

ponižan. Z vrstniki se ni preveč razumel, igri z ostalimi otroki se ni pridružil, počutil se je 

spregledanega in izobčenega (prav tam, str. 16, 25). 

Po končani osnovni šoli mu je mati svetovala, naj se izuči za krojača, on pa si je le želel postati 

slaven: »Človek mora najprej pretrpeti strašno veliko hudega, in potem postane slaven.« (prav 

tam, str. 27) 

Septembra 1819 je prispel v Kopenhagen. Tam se je najprej učil dramskih besedil za igralca in 

obiskoval šolo petja in baleta. Petje je moral zaradi mutacije opustiti. Kmalu zatem se mu je 

izpolnila želja in zaposlili so ga v Kraljevem gledališču, kjer so se norčevali iz njegovih telesnih 

lastnosti. Pisal je pesmi in dramska besedila, ki so bila zavrnjena zaradi slovničnih napak (prav 

tam, str. 13-14).  

Srečanje z Jonasom Collinom je bilo za Andersena prelomno. On mu je priskrbel denarno 

pomoč danskega kralja, da se je lahko vpisal v latinsko šolo. Kasneje se je vpisal na zasebno 

http://andersen.sdu.dk/liv/tidstavle/index_e.html


Fakulteta v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Manca Frlan – diplomsko delo  

17 

 

univerzo v Kopenhagnu, kjer je leta 1828 maturiral, 1829 pa je zaključil študij filozofije in 

filologije. Leta 1828 je izdal svojo prvo knjigo Potovanje v Amack, 1829 prvo dramsko igro 

Ljubezen na Nikolajevem stolpu in leta 1831 prvo zbirko pesmi (prav tam, str. 56–61). 

Andersen je leta 1831 prvič zapustil Dansko in veliko potoval: bil je na devetindvajsetih 

potovanjih po Evropi, dvakrat se je celo ustavil v Ljubljani (Andersen, 2005b, str. 234). Med 

potovanji je spoznal mnoge slavne, med drugimi tudi brata Grimm, Heineja, Dumasa idr.  

Andersenu je največjo slavo prinesel njegov prvi roman Imporvizator (1835), leta je 1840 je 

uspel z dramsko igro Mulatto, prvo uradno avtobiografijo Pravljica mojega življenja je objavil 

leta 1847. Pravo slavo so mu prinesle šele pravljice (De Mylius, 2015).  

Leta 1867 je prejel naziv državnega svetnika, istega leta pa so mu prebivalci Odensa podelili 

naziv častnega meščana ( http://andersen.sdu.dk/liv/biografi/index_e.html).  

Andersen je bil zadnja leta svojega življenja zelo bolan. Umrl je 4. avgusta 1875, pokopan pa 

je na pokopališču v Kopenhagnu (De Mylius, 2015). 

4.2 DELO H. C. ANDERSENA 

Hans Christian Andersen je napisal veliko del. Pisal je dramske igre, prozna besedila in poezijo. 

Zanimiv podatek je, da je bilo Sveto pismo prevedeno v manj jezikov kot Andersenova dela 

(Andersen, 2005, str. 201). 

Center Hansa Christiana Andersena beleži: 

- 1024 pesmi, 

- 212 pravljic, 

- 51 dram, 

- 42 listin, člankov, pisem in drugih zapisov, 

- 38 zbirk pravljic 

- 37 posameznih mešanih del, 

- 36 zbranih mešanih del,  

- 25 potopisov, 

- 8 zbirk poezije,  

- 7 malih satiričnih in humorističnih del, 

- 6 novel, 

- 6 drugih proznih del, 

- 6 biografskih spisov, 

http://andersen.sdu.dk/liv/biografi/index_e.html
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- 6 ciklov poezije, 

- 4 avtobiografije (http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/index_e.html).  

4.3 PRAVLJICE H. C. ANDERSENA 

Andersen je svoj prvi zvezek pravljic z naslovom Pravljice, pripovedovane otrokom izdal leta 

1835, zatem je skoraj vsako leto izdal nov zvezek pravljic. V enem od naslednjih zvezkov je 

nastala Mala morska deklica, zadnje pravljice je objavil leta 1872, skupaj pa je napisal 212 

pravljic (Andersen, 2005, str. 131). 

4.4 MOTIVI ANDERSENOVIH PRAVLJIC  

Andersen motive svojih pravljic poveže z resničnimi dogodki iz svojega življenja: 

- revščina,  

- želja po slavi, 

- drugačnost (od vrstnikov), 

- zaničevanje talenta, 

- neizpolnjena ljubezen, 

- nesreča, ki preraste v srečo, 

- narava, 

- živali, 

- rastline in predmeti. 

4.5. DOGAJALNI KRAJ IN ČAS ANDERSENOVIH PRAVLJIC 

Dogajalni kraj in čas se navezujeta na model ljudske pravljice:  

- čas in prostor sta nedoločena (Vilinja gora), 

- v nekaterih pravljicah sta kraj in čas delno določena (Princesa na zrnu graha), 

- v nekaterih pravljicah pa sta kraj in čas natančno določena (Deklica z vžigalicami) 

(Blažić, 2015, str. 319). 

4.6. LITERARNI LIKI ANDERSENOVIH PRAVLJIC 

Literarni liki so v Andersenovih pravljicah tipizirani kot v modelu ljudske pravljice (kralj, 

kraljica, princ, princesa ...), ponekod so individualizirani (baletka, študent, vojak), nekateri 

imajo celo imena (Ida, Miklavž, Inger, Johanes, Larsen) (Blažić, 2014, str. 319).  

4.7 POSEBNOSTI PRAVLJIC H. C. ANDERSENA  

Posebnosti Andersenovih pravljic so poosebljeni liki: 

http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/index_e.html
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- živali (krt, raca, labod), 

- igrače (kositrni vojak, pastirica, skakljač), 

- rastline (cvetlice, grah, ajda, lan), 

- predmeti (hranilnik, šivanka, ovratnik), 

- izmišljena bitja (mala morska deklica, palčica, vile) (Blažić, 2014, str. 319).  

4.7 38 ZBIRK PRAVLJIC H. C. ANDERSENA 

- Pravljice, pripovedovane otrokom. Prva knjižica. 1835. 

- Pravljice, pripovedovane otrokom. Druga knjižica. 1835. 

- Pravljice, pripovedovane otrokom. Tretja knjižica. 1837. 

- Pravljice, pripovedovane otrokom. Nova zbirka. Prva knjižica. 1838. 

- Pravljice, pripovedovane otrokom. Nova zbirka. Druga knjižica. 1839. 

- Slikanice brez slik. 1839. 

- Pravljice, pripovedi za otroke. Nova zbirka. Tretja knjižica. 1844. 

- Nove pravljice. Prva zbirka. 1845. 

- Nove pravljice. Druga zbirka. 1845. 

- Knjige brez slik. Druga razširjena izdaja. 1844. 

- Nove pravljice. Tretja zbirka. 1845. 

- Nove pravljice. Nova zbirka. Prva knjižica. 1847. 

- Slikanice brez slik. 1847. 

- Božični pozdravi mojim angleškim prijateljem. 1847. 

- Nove pravljice. Druga zbirka. Druga knjižica. 1848. 

- Pravljice. 1850. 

- Zgodbe. Prva zbirka. 1852. 

- Zgodbe. Druga zbirka. 1853. 

- Sanjske pesmi. 1853. 

- Zgodbe. 1855. 

- Nove pravljice in zgodbe. Prva vrstica. Prva zbirka. 1858. 

- Nove pravljice in zgodbe. Prva vrstica. Druga zbirka. 1858. 

- Nove pravljice in zgodbe. Prva vrstica. Tretja zbirka. 1859. 

- Nove pravljice in zgodbe. Prva vrstica. Četrta zbirka. 1860. 

- Nove pravljice in zgodbe. Druga vrstica. Prva zbirka. 1861. 

- Nove pravljice in zgodbe. Druga vrstica. Druga zbirka. 1862. 

- Pravljice in zgodbe. Prvi zvezek. 1862. 
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- Pravljice in zgodbe. Drugi zvezek. 1863. 

- Nove pravljice in zgodbe. Druga vrstica. Tretja zbirka. 1865. 

- Nove pravljice in zgodbe. Druga vrstica. Četrta zbirka. 1866. 

- Petnajst pravljic in zgodb. 1867. 

- Tri nove pustolovščine in zgodbe. 1870. 

- Pravljice in zgodbe. Tretji zvezek. 1870. 

- Pravljice in zgodbe. Četrti zvezek. 1870. 

- Pravljice in zgodbe. Tretja vrstica. Nova (prva) zbirka. 1872. 

- Pravljice in zgodbe. Tretja vrstica. Druga zbirka. 1872. 

- Pravljice in zgodbe. Peti zvezek. 1874. 

- Zgodbe o materi v petnajstih jezikih. 1875.  

(http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/esamling_e.html).  

 

5. CLARISSA PINKOLA ESTÉS – ŽENSKE, KI TEČEJO Z 

VOLKOVI: Miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske 

5.1. PREDSTAVITEV PISATELJICE IN KNJIGE 

Clarissa Pinkola Estés se je rodila 27. februarja 1945 v Indiani. Svojo feministično teorijo je 

zgradila na osnovi dveh teorij: Jungovi arhetipski teoriji in na feministični teoriji. Ob 

preučevanju prve je spoznala, da se določeni arhetipi ponavljajo le pri ženskah. Osredotočila se 

je na raziskovanje arhetipov divje ženske. Leta 1995 je izdala knjigo Ženske, ki tečejo z volkovi:  

Miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske, ki jo je pisala 20 let. 

C. P. Estés s svojo knjigo skuša dopovedati, da vedno obstaja možnost, če je odločitev 

utemeljena in izhaja iz notranje potrebe po spremembi, drugačnem bivanju, ki je značilen za 

arhetip divje ženske. Po svetu je veliko ujetih, stisnjenih, neustvarjalnih, kronično besnih žensk, 

ki ne ohranjajo lastnega ritma, so potisnjene globoko v družinsko življenje, delo ali nedejavnost. 

Avtorica pravi, da se te ženske morajo zbuditi – in ko se bodo odločile, da se prebudijo, bodo 

to lahko storile. 

Avtorica je za svoje delo analizirala pravljice, mite in legende, opisovala izbrane primere iz 

svoje klinične prakse, se družila z volkovi, s kojoti, z medvedi, s sloni, sobivala z modrimi 

starkami. Vse to je počela zato, da lahko svetuje, da je potreben pogum, da si to, kar si. 

Z besedo »divja« opisuje naravno življenje, ki je skladno z osebno naravo in tudi z naravo 

gozdov, travnikov, rek in morij. Knjiga Ženske, ki tečejo z volkovi: Miti in zgodbe o arhetipu 

http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/esamling_e.html
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Divje ženske je sestavljena iz 16 poglavij, ki jih avtorica vodi skozi pravljice. Avtorica skozi 

razlage pravljic pojasnjuje, da se divji ženski težko zgodi kaj hudega, ker zna ukrepati in ker 

ve, da so težave zato, da jih reši. Avtorica tudi »obsoja« krščansko vzgojo, ker je s svojimi 

prepričanji učila, da je treba kdaj potrpeti in nositi križ, češ da bo v raju vse poplačano, s tem 

pa so ženske prenašale hude stvari (pijani možje, zadrogirani otroci ...), namesto da bi se borile 

proti njim. 

5.2. INTERPRETACIJA PRAVLJICE GRDI RAČEK CLARISSE PINKOLE 

ESTÉS 

Poglavje »Grdi raček« govori o nesprejemanju drugačnega otroka, ki ga je mati sprva branila, 

nazadnje pa se je odpovedala smrti za nenavadnega otroka.  

V tem poglavju se avtorica osredotoči na vrste mater. Pojasnjuje, da v pravljični materi živi 

notranja mater, ki je dediščina dejanske matere, ki se odziva in deluje tako, kot je v otroštvu 

doživljala svojo mater. Notranja mater je sestavljena tudi iz materinskih likov v okolici in iz 

podob o dobri in slabi materi. Vrednote notranje matere izhajajo iz kulture, ki jo je obdajala v 

otroštvu. Drugi »del« matere pa je zunanja mater. 

V Grdem račku nastopa mati raca, ki predstavlja ambivalentno, onemoglo mater in mater siroto. 

a) AMBIVALENTNA MATI  

Je vrsta matere, ki se je prisiljena odreči svojim instinktom, je zasmehovana, ker je njen otrok 

drugačen od ostalih, čustveno razcepljena, obnemogla in na koncu svojemu otroku odkloni 

nego. Namesto da bi se postavila na stran otroka, se ukloni željam okolja. Posledici tega sta: 

razcepljena mati in razcepljen otrok. Avtorica navaja, da mora ženska z drugačnim otrokom 

imeti: »zdržljivost Sizifa, grozljivi videz Kiklopov in trdo kožo Kalibana, da se lahko upre 

nizkotni kulturi.« (Estes, C. P.,  2002, str. 164) 

Ambivalentna mati se prehitro preda, boji se zavzeti stališče, zahtevati spoštovanje, uveljavljati 

pravico do delovanja, učenja, lastnega življenja. Mati mora za srečno vzgojo svojega 

drugačnega otroka imeti zametke junaških lastnosti (Estés, 2002, str. 163–165). 

b) ONEMOGLA MATI:   

»Ko bi le odšel daleč proč!«  

Psihično onemogla mati izgubi občutke o sebi. Po navadi onemogli ljudje zaupajo v eno izmed 

treh občutenj:  

- so zbegani, 

- čutijo, da nihče ne sočustvuje z njihovim trpljenjem, 
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- čustveno podoživljajo stare rane, pogosto nepopravljene in nerazložene krivice iz 

otroštva.  

Onemogla mati dvomi o svoji vrednosti, počuti se kot trpinčen obrobnež, ki ne sodi nikamor. 

Onemogla mati je čustveno razcepljena, izbrati mora med ljubeznijo do otroka in strahom, 

kakšna bo njuna usoda, če ne bo »spoštovala pravil« (Estés, 2002, str. 165–166). 

c) MATI – OTROK IN MATI – SIROTA 

Gre za mater, ki je zelo verjetno naivna, nezrela in brez instinkta, da bi si predstavljala, kaj se 

bo zgodilo. Taka ženska ne more skrbeti za svojega otroka, saj se obda z obstretom deklice, ki 

se pretvarja, da je mati. Svojega otroka muči z različnimi oblikami razdiralne pozornosti in tudi 

s pomanjkanjem koristne pozornosti. 

Vsaka ženska katere koli starosti je mati – otrok, vsaka nova mati začne kot mati – otrok, vendar 

pa potrebuje materinskost žensk, ki jo spodbujajo, podpirajo v skrbi za otroka. Nekoč so to 

vlogo prevzele starejše ženske iz plemena, imenovane »boginje – matere«, ki so pomagale in 

svetovale mladim materam, dokler niso bile same pripravljene prevzeti vloge popolne matere. 

V pravljici »Grdi raček« na mater, ki ne mora skrbeti za svojega otroka, spominjajo kmetovi 

otroci. Ti ne znajo poskrbeti za žival, čeprav so navdušeni nad njo in jo pustijo zamazano in 

obtolčeno. Tako kot otroci tudi mati – otrok muči svojega otroka (Estés, 2002, str. 166–168). 

d) MOČNA MATI, MOČAN OTROK 

To je mati, ki dobro skrbi za mlado notranjo mater. Najdemo jo v ženskah, ki so v življenju 

doživele že veliko vzponov in padcev. 

Vsaka ženska, ki je kot deklica doživela razdiralno mater, lahko tisti čas »oblaži« in zgradi na 

novo. 

Avtorica to pojasni na primeru 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 njegove korenine prepletene 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.« (Estés, 2002, str. 169)  

Avtorica nam s primerom španskega bezga pojasnjuje, da vsak potomec preživi, čeprav mati 

umre. Vsak potomec se znajde, čeprav mati umre, niso imeli matere ali jih je le-ta trpinčila, ni 
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imela ničesar ponuditi ali jih je zatajila. Vsak potomec se razvije in uspeva neodvisen od matere 

(Estés, 2002, str. 168–170). 

Avtorica nam skozi poglavje »Grdi raček« vliva upanje. Nagovarja nas k spoštovanju svojih 

darov, talentov in omejitev. Opozarja nas, da se moramo s težavo soočiti in ne živeti v lažnem 

upanju, da se bo odpravila sama od sebe. Izbrati moramo pravo družbo in okolje in ne tako, ki 

v nas vedno znova prebuja občutek izgnanca. Avtorica nas nagovarja tudi naj bomo to, kar smo. 

Da se ne smemo prilagajati željam in normam okolja. Da si ne smemo želeti za vsako ceno 

pripadati neki skupini, saj s tem dobimo spodobno žensko brez krempljev, žensko, ki hrepeni 

po tem, da bi bila spodobna, dobra in prijazna.  

Pomembno je posnemati račka, ki vztraja, se prebije skozi led. Potrebno je utihniti, se nehati 

smiliti samemu sebi in začeti delati tisto, kar nas veseli in krepi.  

Včasih potrebujemo le nekoga, ki se pojavi, ko smo na tleh. Nekoga, ki nam nakloni le kakšno 

dobro misel in vzpodbudno besedo. To nam lahko pomaga narediti naslednji korak.  

Avtorica nas opogumlja pri iskanju spodbud v naravi, ki jo pojmuje kot naravno zdravilo. Divja 

ženska in divja narava nas bosta gnali naprej, divja narava zdrži in prevlada, tudi ženske zdržijo 

in prevladajo. Tudi račka je zeblo, bil je osamljen, zmrznjen, mučili so ga, ga preganjali, ga 

pustili na robu življenja. Raček ni vedel, kaj ga čaka. Vendar je najpomembneje vztrajati, 

zdržati in ohraniti ustvarjalnost, saj po zimi vedno pride pomlad. Tudi račka so labodi na koncu 

pravljice prepoznali kot enega svojih, čeprav se on tega ni zavedal. Takrat nastopi obdobje 

vračanja k sebi, k sprejemanju svoje lepote, divje duše. Zadnja naloga »izgnanke« je, da najde 

svoj trop po tem, ko sprejme sebe, svojo individualnost, identiteto, svojo lepoto (Estés, 2002, 

str.156–178). 

6. MARJANA KOBE – SODOBNA PRAVLJICA 

Marjana Kobe (1999/2000) v svoji razpravi opredeli različice kratke sodobne pravljice glede 

na glavni literarni lik. To so pravljice:  

- z otroškim glavnim literarnim likom (L. Kovačič: Fantek na oblaku), 

- z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (K. Kovič: 

Pajacek in punčka), 

- s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (S. Makarovič: Živalska olimpijada), 

- s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (G. Strniša: Lučka regrat), 
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- s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom (F. M. Ježek: 

Zvezdica Zaspanka), 

- z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (S. Makarovič: 

Coprnica Zofka).  

Med vsemi opredeljenimi različicami pa osrednje mesto zavzema kratka sodobna pravljica z 

otroškim glavnim literarnim likom (Kobe, 1999/2000, str. 6).  

V empiričnem delu diplomskega dela se bom osredotočila na analizo kratke sodobne pravljice 

S. Makarovič in kratke pravljice H. C. Andersena, zato bom navedla značilnosti kratke sodobne 

pravljice s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom.  

6.1 ZNAČILNOSTI KRATKE SODOBNE PRAVLJICE S POOSEBLJENO 

ŽIVALJO KOT GLAVNIM LITERARNIM LIKOM: 

- GLAVNI LITERARNI LIK:  

Glavni literarni lik je poosebljena žival, ki navadno privzame držo in dikcijo. 

Primeri:     P. Kovač: Klepetava želva,  

K. Kovič: Maček Muri, 

S. Makarovič: Mačja preja. 

- STRANSKI LITERARNI LIKI: 

Stranski literarni liki so pogosto ljudje ali pa živali, rastline in predmeti. Komunikacija med 

glavnim literarnim likom in človeškimi liki je lahko vzpostavljena ali pa do nje ne pride. 

Primeri, kjer je komunikacija vzpostavljena: P. Kovač: Pitonova zgodba, 

                                           G. Strniša: Lučka regrat, 

                                            S. Makarovič: Prašičkov koncert. 

Primeri, kjer do komunikacije ne pride: S. Makarovič: Nori veter   

                       S. Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado. 

- SINTETIČNA DOGAJALNA LINIJA:  

Sintetična dogajalna linija je stalnica vseh različic kratke sodobne pravljic s poosebljeno živaljo 

kot glavnim literarnim likom. 

- DVODIMENZIONALNOST OZIROMA DVOPLASTNOST DOGAJANJA: 

Značilna je za vse različice kratke sodobne pravljice. Dogaja se v enem samem svetu, kjer 

irealno raven dogajanja vzpostavi glavni literarni lik.  
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- FUNKCIJA GLAVNEGA LITERARNEGA LIKA: 

Funkcija glavnega literarnega lika je vzpostavitev irealne ravni dogajanja, ki pa jo doseže s 

soočenjem z realnim svetom ljudi. Tako lahko poosebljena žival vzpostavi neposredno 

komunikacijo s svetom ljudi ali pa ne. 

- DOGAJALNI ČAS IN PROSTOR:  

Dogajalni čas in prostor se na realni ravni največkrat odvijata v urbanem okolju in v sodobnem 

času. 

- PRIPOVEDOVALEC 

V kratki sodobni pravljici s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom prevladuje 

avktorialni pripovedni položaj z vsevednim pripovedovalcem, le-ta pa ima pregled nad 

celotnim dogajanjem in pogosto vzpostavi zaupen stik z otroškim sprejemnikom. Primer tega 

najdemo v pravljici G. Strniše Lučka regrat: »Bila je res videti taka kot ti – ali tvoja sestra ali 

sošolec, če nisi punčka, ampak si fant.« (Strniša, 1987, str. 5) S takim načinom pripovedovalec 

ohranja zaupni stik z otroškim sprejemnikom, le-ta pa dojema dogajanje v pravljicah z vidika 

poosebljene živali. 

- SPOROČILO:  

Po navadi kratke sodobne pravljice s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom ne 

moralizirajo, lahko pa so včasih basensko naravnane.  

- PREDHODNI LITERARNI VZORCI: 

Tradicija s tipološkega in literarnozgodovinskega vidika vsem pravljicam s poosebljeno živaljo 

kot glavnim literarnim likom sega k Andersenovemu modelu klasične pravljice, ki velja za 

različico, ki se je dokončno odmaknila od modela ljudske pravljice (Kobe, 1999/2000, str. 6–

15). 
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7. EMPIRIČNI DEL, 1. DEL  

7.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Vzgojitelji v vrtcu se vse pogosteje soočajo s tematiko drugačnosti, bodisi telesne drugačnosti, 

tujegovorečih otrok itn. Zelo pomemben način, kako v predšolskem obdobju načeti tematiko 

drugačnosti in s tem predvsem spodbujati strpnost in empatijo, je lahko tudi branje kratkih 

sodobnih pravljic s tematiko drugačnosti. 

Osnovni vir literarne analize po literarni teoriji avtorice M. Kobe in feministični teoriji avtorice 

C. P. Estés sta pravljici Veveriček posebne sorte (S. Makarovič, 1994) in Grdi raček (H. C. 

Andersen, 2013). 

7.2 CILJI 

Prek literarne analize po literarni teoriji M. Kobe bom ugotavljala značilnosti kratke sodobne 

pravljice s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom v pravljicah Veveriček posebne 

sorte (S. Makarovič, 1994) in Grdi raček (H. C. Andersen, 2013). 

Prek feministične teorije C. P. Estés bom ugotavljala vrste mater otrok s posebnimi potrebami 

v pravljicah Veveriček posebne sorte (S. Makarovič, 1994) in Grdi raček (H. C. Andersen, 

2013). 

Na podlagi teorije M. Kobe bom razložila značilnosti kratke sodobne pravljice s poosebljeno 

živaljo kot glavnim literarnim likom. Za opredelitev sem si izbrala naslednje njene točke:  

- glavni literarni lik, 

- stranski literarni liki, 

- dogajalni kraj, 

- dogajalni čas, 

- sporočilo.  

Na podlagi feministične teorije C. P. Estés bom razvrstila vrste mater otrok s posebnimi 

potrebami, ki se pojavijo v pravljicah Veveriček posebne sorte in Grdi raček. Teorija omenjene 

avtorice razlikuje štiri vrste mater: 

- ambivalentna mati, 

- onemogla mati, 

- mati – otrok in mati – sirota, 

- močna mati, močan otrok.  
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7. 3 HIPOTEZE 

Hipoteza 1: V kratki sodobni pravljici S. Makarovič Veveriček posebne sorte se pojavljajo 

značilnosti kratke sodobne pravljice po teoriji M. Kobe. 

Hipoteza 2: V kratki pravljici H. C. Andersena Grdi raček se pojavljajo značilnosti kratke 

sodobne pravljice po teoriji M. Kobe. 

Hipoteza 3: V kratki sodobni pravljici S. Makarovič Veveriček posebne sorte je možno zaznati 

vrste mater otrok s posebnimi potrebami po feministični teoriji C. P. Estés.  

Hipoteza 4: V kratki pravljici H. C. Andersena Grdi raček je možno zaznati vrste mater otrok 

s posebnimi potrebami po feministični teoriji C. P. Estés.  

7.4. OPIS RAZISKOVALNE METODE 

V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda pri opredelitvah feministične in 

literarne teorije. 

V empiričnem delu na osnovi feministične in literarne teorije kategoriziram: 

1. Značilnosti kratke sodobne pravljice na podlagi klasifikacije M. Kobe (1999). 

2. Vrste mater na podlagi feministične teorije C. P. Estés (2002). 
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OBRAVNAVA PRAVLJICE S. MAKAROVIČ VEVERIČEK POSEBNE SORTE (1994) 

PO TEORIJI M. KOBE  

 

Slika 3: Naslovnica slikanice Veveriček posebne sorte, Svetlana Makarovič (1994)  

1. GLAVNI LITERARNI LIK  

Glavni literarni lik pravljice Veveriček posebne sorte je veveriček Čopko, veveriček, ki se je 

rodil z eno nožico krajšo od ostalih, zato ni zmožen opravljati enakih motoričnih funkcij kot 

ostali veverički. Kljub svojemu primanjkljaju, mu le-ta da dovolj motivacije, da si najde druge 

dejavnosti, ki ga veselijo. Nauči se računati, prepevati in postane odličen pripovedovalec zgodb. 

Veveriček Čopko  

 

Slika 4: Slika žalostnega Čopka (Makarovič, 1994:  17) 

Preglednica 3: Glavni literarni lik v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 
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2. STRANSKI LIKI 

V pravljici najdemo veliko stranskih likov, med njimi so: šoja, ki ponazarja glavno gozdno 

opravljivko; mama Puhanka, prestrašena in obupana mama otroka s posebnimi potrebami; 

zajčja družina, ki z veseljem pozdravlja novorojene veveričje mladiče; miške, ki nestrpno 

čakajo pod duplino drevesa; štiri veveričji mladiči, ki so bratci in sestrice glavnega lika in so 

v primerjavi z njim brez posebnosti, normalno razviti otroci; lisica, za katero se mama Puhanka 

veseli, kako ji bodo njeni mladički metali storže na glavo; modra Replja, pri kateri nam že ime 

»modra« pove, da je pametna, izkušena stara veverica, ki bodri mamo Puhanko; pisana 

gosenica, ki leze po deblu; sonce, ki greje, ter kos, čigar žvižganje občuduje glavni lik. 

šoja 

 

Slika 5: Slika Šoje (Makarovič, 1994: 6)  

veverica Puhanka  

 

Slika 6: Slika ponosne mame Puhanke ob pogledu na njene 

mladičke (Makarovič, 1994: 11)  
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zajčja družina  

 

Slika 7: Zajčja družina težko čaka na igro z veveričjimi 

mladiči (Makarovič, 1994: 7)  

miške  

 

Slika 8: Miške opazujejo pod košato smreko (Makarovič, 1994:  

8) 

štiri veveričji mladiči  

 

Slika 9: Bratci in sestrice opazujejo Čopka (Makarovič, 1994: 

15) 
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lisica  

 

Slika 10: Lisica, ko ji bodo veveričke metale storže na glavo 

(Makarovič, 1994: 10)  

modra Replja  

 

Slika 11: Obisk obupane mame Puhanke pri teti modri  Replji 

(Makarovič, 1994:  21) 

pisana gosenica, sonce, 

mlad kos  

 

Slika 12: Čopko, kos, gosenica, sonce (Makarovič, 1994: 22)  

Preglednica 4: Stranski literarni liki v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič,1994) 

3. DOGAJALNI ČAS  

V pravljici zaznamo tri poudarjene dogajalne čase: pomlad, poletje in jutro.    

- pomlad, aprila  

»Tih aprilski dež je rosil na smrekovje 

Veveričjega gaja.« (str. 5) 
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- pomlad  

»Tekli so pomladni dnevi, veveričke so 

rasle in se krepile.« (str. 12) 

Slika 13: Začetek slikanice Veveriček 

posebne sorte (Makarovič, 1994:  5) 

 

Slika 14: Pogled veveričjega mladiča iz 

dupline (Makarovič:1994:  12) 

- zgodaj zjutraj 

»[J]e v rano jutro zavreščala šoja.« (str. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

- jutro  

»[P]otem je nekega sončnega jutra.« (str. 

12) 

 

Slika 15: Začetek slikanice Veveriček 

posebne sorte (Makarovič, 1994:  5) 

 

Slika 16: Pogled veveričjega mladiča iz 

dupline (Makarovič, 1994:  12) 

- konec poletja 

»[K]o je minilo poletje, je veveriček 

Čopko.« (str. 26) 

 

Slika 17: Čopko se uči novih stvari 

(Makarovič, 1994:  26) 

Preglednica 5: Dogajalni čas v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 
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4. DOGAJALNI PROSTOR 

Vsi dogajalni kraji v pravljici so razčlenjeni na različne prostore v gozdu: smrekovje, pod 

smreko, v duplini, na vejah, v deblih, na drevesih. Največkrat ponovljen dogajalni prostor pa je 

ponazorjen na vejah.  

SMREKOVJE VEVERIČJEGA GAJA  

- smrekovje Veveričjega gaja   

»Tih aprilski dež je rosil na smrekovje Veveričjega 

gaja, ko je v rano jutro.« (str. 5)  

 

Slika 18: Začetek slikanice 

Veveriček posebne sorte 

(Makarovič, 1994:  5) 

Preglednica 6: Dogajalni prostor 1 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 

 

GOZD 

- gozd  

»Je ni novice v gozdu, veste.« (str. 6)  

»Njegova bratca in sestri so se že veselo podili 

po gozdu.« (str. 19) 

 

Slika 19:  Glasna šoja (Makarovič, 

1994: 6) 

 

Slika 20: Seznanitev s Čopkovo težavo 

(Makarovič, 1994: 19)  

Preglednica 7: Dogajalni prostor 2 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 



Fakulteta v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Manca Frlan – diplomsko delo  

34 

 

           SMREKA 

- pod košato smreko  

»[S]o se silno razveselile in radovedno opazovale pod 

košato smreko.« (str. 8)  

- domača smreka  

»Puhanka se je vrnila na domačo smreko.«  (str. 21) 

 

Slika 21: Opazovanje mišk 

(Makarovič, 1994:  8) 

 

Slika 22: Obupana mama Puhanka 

(Makarovič, 1994: 21)  

Preglednica 8: Dogajalni prostor 3 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 

 

DUPLINA  

- v topli duplini visoko v krošnji  

»[K]jer si je bila uredila Puhanka prijetno bivališče v 

topli duplini visoko v krošnji.«  (str. 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Opazovanje mišk 

(Makarovič, 1994:  8) 
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»[S]o se prerivali in kobacali po duplini in potem.« 

(str. 12) 

 

Slika 24: Kukanje veveričjega 

mladiča iz dupline (Makarovič, 

1994: 12) 

Preglednica 9: Dogajalni prostor 4 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 

 

            DREVO  

- bližnje drevo  

»[K]o bodo dovolj krepki za prvi skok na bližnje 

drevo.« (str. 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»[I]n kar poleteli na bližnje drevo.« (str. 14) 

 

Slika 25 : Lisica (Makarovič, 

1994: 10) 

 

Slika 26: Slika teksta 

(Makarovič, 1994:  14) 

Preglednica 10: Dogajalni prostor 5 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 
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VEJA  

- na veji  

»[N]ajkrepkejši veveriček pokukal na plan 

in se splazil na vejo.« (str. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

- veja bližnje bukve  

»[I]n v dolgem skoku pristal na veji bližnje 

bukve.« (str. 12) 

 

 

 

 

 

 

- na veji pred duplino  

»Ampak najmlajši je še kar čepel na veji 

pred domačo duplino.« (str. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Kukanje veveričjega mladiča 

(Makarovič, 1994:  12)  

 

 

Slika 28: Kukanje veveričjega mladiča 

(Makarovič, 1994: 12)  

 

Slika 29: Slika teksta (Makarovič, 1994: 16)  
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- veja  

»[I]n če se ne bi bil zadnji hip ujel s 

sprednjo šapico za vejo.« (str. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

- na veji  

»Čopko pa je slabe volje ždel na veji in 

grdo gledal predse.« (str. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»[K]ako Čopko nepremično ždi na veji.« 

(str. 21) 

 

 

 

 

- konec veje  

»[S]e je splazil do konca veje in se 

razgledal naokrog.« (str. 22) 

Slika 30: Zajčki opazujejo Čopka  na veji 

(Makarovič, 1994:  16) 

 

Slika 31: Slika, kjer se Čopko za las ujame za 

vejo. (Makarovič, 1994:  18) 

 

 

Slika 32: Slika, ko mama Puhanka ugotovi, da 

ima Čopko eno tačko drugačno od drugih 

(Makarovič, 1994:  19) 

 

 

Slika 33: Obupana mama Puhanka pri modri 

Replji (Makarovič, 1994: 21)  

  

 

Preglednica 11: Dogajalni prostor 6 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 
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DEBLO 

- deblo 

 »[K]i je lezla po deblu.« (str. 22)  

 

 

 

 

 

- po deblih  

»[D]ivjanju po deblih gor in dol, in spet gor 

in dol.« (str. 26) 

 

 

Slika 34: S lika teksta (Makarovič, 1994:  22)  

 

 

Slika 35: Veveriček Čopko, ki se uči 

različnih stvari (Makarovič, 1994:  26) 

Preglednica 12: Dogajalni prostor 7 v pravljici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) 

 

5. SPOROČILO 

Vsak izmed nas je drugačen, vsak ima »posebne potrebe«. Nekdo ima kodraste lase, drugi ima 

eno nogo daljšo od druge, tretji je na invalidskem vozičku, četrti jeclja. Vsak izmed nas je 

neponovljiv, vsak izmed nas ima drugačne sposobnosti, le izkoristiti jih moramo znati in se 

prilagoditi, da iz svojih predispozicij izvlečemo največ, kar je možno (Makarovič, 1994; Kobe, 

1999/2000). 

OBRAVNAVA PRAVLJICE H. C. ANDERSENA GRDI RAČEK (2013) PO 

TEORIJI M. KOBE  

1. GLAVNI LITERARNI LIK  

Glavni literarni lik pravljice Grdi raček je prav raček, ki se skoti v napačnem gnezdu. Zaradi 

svoje zunanje podobe je nesprejet in nezaželen, zato mora oditi od doma. Kljub težkim 
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izkušnjam, ki ga doletijo skozi vsa svoja bežanja in iskanja samega sebe, iskanja varnega 

zavetja, na koncu odrase v prekrasnega laboda, najde pa tudi svoje vrstnike: prekrasne rajske 

ptice, kot jih je nekoč poimenoval.  

GLAVNI LITERARNI LIK SOPOMENKE ZA GLAVNI LITERARNI LIK V 

PRAVLJICI 

GRDI RAČEK mladiček, velik raček, grdi sivček, otročiček, tisti raček, 

racak, puran, cesar, ubogi raček, grdun grdunasti, nov 

prijateljček, ubožec, prijateljček, ptica selivka, ubogi raček, 

rejena raca, otrok, bedak, mali grdi raček, uboga grda živalca, 

neroden, črnosiv ptič, grd in neprijeten; labod, nov labod, 

najlepši labod, lep ulov 

Preglednica 13: Glavni literarni lik v pravljici Grdi raček (Andersen, 2013) 

 

2. STRANSKI LITERARNI LIKI  

Stranski literarni liki v pravljici Grdi raček so skoraj vsi slabega značaja. Tisti, ki morda želijo 

pomagati grdemu račku (mož, ki ga reši iz ledu), so le redko naključje.  

STRANSKI LIKI  SOPOMENKE STRANSKIH LIKOV V PRAVLJICI  

štorklja - 

otročiči - 

raca mati raca, mati, raca 

male račke  rumenjački, mladički, račke, mladiči, rački, bratci in sestrice 

stara raca stara, raca 

oče  malopridnež 

race - 

dve družini - 

mačka - 

kokoši - 

dekla - 

ptički - 

divje race - 

dva divja gosaka - 

divje gosi gospodične 
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lovski psi - 

pes - 

starka gospodarica, stara gospa 

maček sinko, gospodar 

kokoš kratkonožka, gospa 

stvarnik - 

živali - 

krokar - 

labodi jata lepih velikih ptic, lepe ptice, ptice, srečne ptice, beli labodi, 

kraljevske ptice, veliki labodi, odrasli labodi 

kmet - 

žena - 

otroci - 

dekla - 

drugi otroci - 

oče in mati  - 

Preglednica 14: Stranski literarni liki v pravljici Grdi raček (Andersen, 2013) 

 

3. DOGAJALNI ČAS 

Avtor opredeli kar nekaj dogajalnih časov, ki pa jih opremi tako s strašnimi kot prijetnimi 

dogodki.  

dva dneva »Tam je ležal cela dva dneva.« (str. 81) 

jesen  »Prišla je jesen, listi v gozdu so porumeneli.« (str. 84)  

naslednji dan »Naslednji dan je bilo lepo, prečudovito vreme.« (str. 78) 

poletje  »[B]ilo je poletje.« (str. 77) 

pomlad   »[L]epa pomlad je bila.« (str. 86) 

ponoči »Tu je ležal vso noč.« (str. 81) 

pozno popoldne  »Šele pozno popoldne se je streljanje poleglo.« (str. 82) 

prvi dan »Tako se je zgodilo prvi dan, pozneje pa je bilo le še huje.« (str. 81) 

tri tedne »In tako so račka sprejeli za tri tedne na preizkušnjo.« (str. 82) 

zima  »Zima je vse bolj kazala zobe.« (str. 85)  

»[K]i jih je izkusil v hudi zimi.« (str. 86)  
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zjutraj »Zjutraj so divje race vzletele in si ogledale novega prijateljčka.« 

(str. 81) 

»Zjutraj so précej opazili tujega račka in maček je začel presti in 

kokoš kokodakati.« (str. 82) 

»Zgodaj zjutraj je prišel mimo kmet.« (str. 85) 

zvečer  »Proti večeru je dospel do majhne borne kmečke koče.« (str. 82) 

»Nekega večera, ko je sonce tako čudovito zahajalo.« (str. 85) 

Preglednica 15: Dogajalni časi v pravljici Grdi raček (Andersen, 2013) 

4. DOGAJALNI PROSTOR  

Skozi celotno pravljico grdi raček zamenja kar 36 različnih dogajalnih prostorov, kar nam da 

še boljši vpogled v njegov beg od težav.  

čez plot »Tedaj pa jo je ucvrl in skočil kar čez plot.« (str. 79) 

dno »[s]e je potopil prav do dna.« (str. 85) 

dom  »[I]n s coklo razbil led ter ga odnesel domov ženi.« (str. 85)  

golida »[I]n ves prestrašen zletel v golido, da je mleko pljusknilo po sobi.« 

(str. 85)  

goščava »Med njimi je bila taka goščava kakor globoko sredi gozda.« (str. 77) 

gozd »Prišla je jesen, listi v gozdu so porumeneli.« (str. 84)  

gnezdo  »[J]e rekla raca v gnezdu.« (str. 78) 

grmi  »[U]cvrl jo je ven med grme v novozapadli sneg.« (str. 85)  

grmičevje »[J]e iz grmičevja vzletela jaza lepih velikih ptic.« (str. 85) 

grmovje »Ptički v grmovju so prestrašeno vzleteli.« (str. 79)  

kot »In raček se je ves čmerikav zavlekel v kot.« (str. 84)  

led »[Č]isto negibno je obležal in zamrznil v ledu.« (str. 85)  

ločje »[i]n jate divjih gosi so vzletele iz ločja.« (str.79)  

»[K]i so se stezale nad ločje.« (str. 79)  

»[M]edtem ko so šibre žvižgale v ločju in so odmevali streli z vseh 

strani.« (str. 82) 

majhna borna 

kmečka koča 

»Proti večeru je dospel do majhne borne kmečke koče.« (str. 82) 

močvirje »V močvirju nedaleč od to je nekaj srčkanih, prelepih gosi.« (str. 79)  

»[L]ovci so ležali okrog močvirja.« (str. 79)  
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»[P]otem pa jo je ucvrl iz močvirja.« (str. 82) 

močvirno trsje »Ležal je v močvirnem trsju.« (str. 86)  

mulj »V mulj so pritekli lovski psi.« (str. 79)  

ograja »[N]a ograji pa je stal krokar.« (str. 85) 

pastorjevo polje »[P]rav do pastorjevega polja!« (str. 77) 

podeželje »Na podeželju je bilo res lepo.« (str. 77) 

»[N]a podeželju je bilo še kako lepo!« (str. 77) 

prekop »[R]ace so raje plavale v prekopu.« (str. 77) 

»Mati raca se je z vso družino podala k prekopu.« (str. 78) 

polja in travniki »Okrog polj in travnikov so se širili gozdovi.« (str. 77) 

»[T]ekel je čez polja in travnike.« (str. 82) 

račjak »In tako so prispeli v račjak.« (str. 78) 

repuh »[K]ot da bi racale k njej pod repuh na klepet.« (str. 77)  

»[S]once je grelo zeleni repuh.« (str. 78) 

sončni kraj »Na sončnem kraju je stal star podeželski dvorec.« (str. 77) 

širni svet »Raje grem v širni svet!« (str. 84) 

ta svet »Vidite, tako je na tem svetu!« (str. 78)  

veje »[N]ekateri so celo sedeli na vejah.« (str. 79) 

veliko močvirje »Tako je prispel do velikega močvirja.« (str. 79)  

voda »[J]e dejala in drug za drugim so rački čofnili v vodo.« (str. 78) 

»[N]oge so se jim kar same od sebe premikale in vsi so bili v vodi, 

še celo grdi sivček je plaval z njimi.« (str. 78) 

»[I]n potem obvisel nad vodo.« (str. 79)  

»Ampak kaj je uzrl v bistri vodi?« (str. 86) 

vrt »In še preden se je dobro zavedel, se je znašel v velikem vrtu.« (str. 

86)  

»Na vrt je prišlo nekaj otročičev.« (str. 86)  

zeleni listi »Pod zelenimi listi so se razgledovali na vse strani.« (str. 77)  

zeleni travniki »[N]a zelenih travnikih je bilo seno spravljeno.« (str. 77) 

z mrzlih travnikov v 

toplejše kraje, na 

odprta morja  

»[I]n odleteli z mrzlih travnikov v toplejše kraje, na odprta 

morja!« (str. 85)  
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Preglednica 16: Dogajalni prostori v pravljici Grdi raček (Andersen, 2013) 

 

5. SPOROČILO 

»Nič ne de, če se rodiš v račjaku, da se le izležeš iz labodjega jajca!« (str. 86) 

Avtor nam s to povedjo pojasnjuje, kako zelo mu je pomemben ugled. Čeprav se nam skozi 

pravljico raček smili in sočustvujemo z njim ter smo na koncu pravljice veseli zanj, ker je 

končno sprejet, ga nihče ne trpinči in ponižuje, nam avtor dejansko prikazuje, da v zgodbi ni 

šlo preveč za zunanji izgled, ampak je sam bežal od revnega sloja do uglednega, višjega sloja, 

in se je zato počutil in se opredelil kot grdi raček.  

Glavno sporočilo pravljice je, da moramo vztrajati, in čeprav je pot do želenega cilja trnova, se 

splača prebroditi vsako stisko, saj nas na koncu vendarle čaka nagrada (Andersen, 2013; Kobe, 

1999/2000). 

OBRAVNAVA PRAVLJIC VEVERIČEK POSEBNE SORTE (S. 

MAKAROVIČ, 1993) IN GRDI RAČEK (H. C. ANDERSEN, 2013) PO 

TEORIJI C. P. ESTÉS  

Natančno bom opredelila vse vrste mater, ki nastopajo v pravljici S. Makarovič Veveriček 

posebne sorte (1994) ter H. C. Andresena Grdi raček (2013). V drugem in tretjem stolpcu so 

navedeni primeri, ki opisujejo vrsto matere, v zadnjem stolpcu pa sledi lastna interpretacija le-

te.  

FEMINISTIČNA 

TEORIJA C. P. 

ESTÉS 

VEVERIČEK 

POSEBNE SORTE  

(S. MAKAROVIČ, 

1994) 

GRDI RAČEK 

( H. C. 

ANDERSEN, 

2013) 

AVTORJEVA 

INTERPRETACIJA  

AMBIVALENTNA 

MATI 

- »Daj no,« ga je 

pokarala Puhanka. 

»Menda mi ne boš 

naredil sramote pred 

vsem gozdom s 

svojo 

strahopetnostjo!« 

(str. 17)  

- Raca si ga je 

ogledala. »Kako 

strašno velik 

raček!« je rekla. 

»Nihče od drugih 

ni takšen! 

Puranček pa 

menda le ni! No, 

Ambivalentna mati v 

pravljici Veveriček 

posebne sorte je 

prikazana kot mati, ki 

prvotno misli, da se njen 

otrok pretvarja. Otrok je 

prikazan kot upornik, saj 

»želi« biti nekaj 
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- »Kaj pa se to 

pravi, da hočeš biti 

nekaj posebnega,« 

ga je okregala. »Ali 

se pretvarjaš, ali 

kako?« (str. 18)  

- Mama si ga je 

pogledala čisto od 

blizu in se ustrašila: 

»Čopko, kaj je s 

tvojimi tačicami? 

Tu nekaj ne bo 

prav!« (str. 19) 

to bomo prav 

kmalu videli! V 

vodo z njim, pa 

če ga bom morala 

sama brcniti 

vanjo!« (str. 78) 

- »Ne, to pa že ne 

more biti puran!« 

je dejala. 

»Poglejte, kako 

lepo premika 

nožice, kako 

vzravnano se 

drži! Moj 

otročiček je! 

Pravzaprav je 

čisto lep, če ga le 

prav pogledaš! 

Ga, ga!« (str. 78) 

posebnega. Mama zaradi 

tega, ker jo skrbi, kaj 

bodo rekli ostali v okolju, 

ne verjame otroku, da je 

nekaj narobe. Ko pa si 

končno vzame čas in ga 

pogleda, opazi, da nekaj 

ni v redu z njenim 

otrokom. Takrat nastopita 

strah in stiska, pri 

nekaterih materah celo 

jeza.  

Po drugi strani pa se kaže 

mama raca v pravljici 

Grdi raček, ki še vedno 

upa in se prepričuje, da je 

njen raček, ki se je zadnji 

izvalil, prav takšen kot 

ostali, le da je malo večji, 

ampak važno je, da ima 

pokončno držo. Ta mama 

se ne želi sprijazniti z 

dejstvom, da je njen otrok 

drugačen, ni še 

pripravljena na ta korak.  

ONEMOGLA 

MATI 

- Pa še mama 

Puhanka se je na 

lepem začela jokati, 

ko ji je postalo 

jasno, da njen 

Čopko nikoli ne bo 

tak kot druge 

veverice (str. 19). 

- Mati pa je 

govorila: »Kaj bi 

dala, da bi bil 

daleč proč!« (str.  

81) 

Sledi obdobje žalovanja – 

obdobje, ko se zaveš 

realnosti situacije, se 

sprijazniš z diagnozo. 

Mama Puhanka je sesuta, 

težko ji je. Svoje žalosti 

in hkrati razočaranja ne 

zna prikriti pred svojim 
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- Puhanka se je 

vrnila na domačo 

smreko, ko pa je 

videla, kako Čopko 

nepremično ždi na 

veji kot kosmata 

kepica slabe volje, 

se je raje odpravila 

nabirat lanske 

storže, da se 

nekoliko zamoti (str. 

21). 

otrokom s posebnimi 

potrebami, vendar se raje 

zamoti z nečim drugim, 

otrok pa se mora s 

svojimi težavami soočiti 

sam.  

Mati raca prosi račka, naj 

gre. Pove, da si želi, da bi 

odšel, saj so pritiski 

okolja prehudi, da bi 

lahko oba »preživela« v 

njem. Edino rešitev vidi v 

tem, da svojemu otroku 

odkloni nego. Tukaj se 

pokaže precej egoistično 

ravnanje matere, ki, 

namesto da bi odšla 

skupaj z otrokom, raje le-

tega pošlje stran, da lahko 

ONA normalno zaživi 

naprej, ne zanima pa je, 

kaj se bo dogajalo z 

njenim otrokom.  

MATI – OTROK 

IN MATI – 

SIROTA 

- Puhanka se je 

zatekla k svoji teti, 

modri Replji (str. 

20). 

- »Ampak jaz imam 

Čopka najrajši,« je 

zahlipala Puhanka, » 

in ravno njemu se je 

moralo to zgoditi!« 

(str. 20) 

- »Zmigajte se! 

Ne obračajte 

stopal navznoter! 

Dobro vzgojena 

račka postavlja 

noge karseda 

narazen, tako kot 

oče in mati! 

Tako, da! Zdaj pa 

se priklonite in 

Mama Puhanka v vsej 

svoji negotovosti v obupu 

odide k teti po nasvet. 

Kljub temu,da jo Replja 

tolaži in jo prepričuje, naj 

da svojemu otroku 

priložnost, da se izkaže, 

ona trmoglavi in ne 

posluša nasvetov. Mama 

Puhanka se znajde v 
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- »Najboljše je 

skakanje,« je 

trmoglavila Puhanka 

(str. 21) . 

recite ga, ga!« 

(str. 80) 

- »Sicer res ni 

lep, je pa nadvse 

dobrega srca in 

ne plava nič 

slabše od drugih, 

upam si celo reči, 

da bolje! Mislim, 

da bo lepši, ko bo 

odrasel, ali pa se 

bo sčasoma 

nekoliko 

zmanjšal! 

Predolgo je ležal 

v jajcu, pa ni 

dobil prave 

postave!« 

- »Sicer pa je 

racak!« je dejala, 

»torej ni tako 

pomembno! 

Mislim, da bo 

dovolj močan, da 

se bo uveljavil!« 

(str. 80) 

obdobju, ko želi svojemu 

otroku pomagati, pa ne 

najde dovolj moči in 

načina, da bi le-to 

izpeljala. Še vedno se 

preveč obremenjuje s 

»pravili« oziroma 

»stereotipi«, ki prihajajo 

iz okolja, zato še ni 

pripravljena na realizacijo 

in iskanje rešitev. 

Mama raca si prav tako 

kot mama Puhanka želi 

potrditve iz okolja, 

potrditve svojih dvomov. 

Čeprav jih ne dobi, saj 

njenega račka nihče ne 

mara, vsi pravijo, da je 

grd, ona še nekaj časa 

išče rešitve, da bi vseeno 

še naprej živela v laži – v 

laži, da je to njen otrok, 

da je edina razlika od 

ostalih le ta, da je večji in 

grši. Zatiska si oči pred 

resnico.  

MOČNA MATI, 

MOČAN OTROK 

- »Ma« ti nisem 

rekla?˝ je nekoč 

skoraj nadrla 

ponosno Puhanko, 

ki je z borovim 

storžem skrbno 

skrtačila Čopkov 

- »Pusti ga!« je 

rekla mati. »Saj ti 

nič noče!« (str. 

80)  

Mama Puhanka se pomiri 

in se sprijazni z 

realnostjo, ko vidi, da je 

njen veveriček močan na 

drugih področjih. Kljub 

temu, da ne more skakati 

in je motorično slabše 
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kožušček, da se je 

svetil kakor svila 

(str. 27).  

razvit od ostalih, je našel 

druga področja, na katerih 

je dober. Čeprav mama 

Puhanka prekipeva od 

ponosa, je veveriček 

Čopko do uspeha prišel 

zgolj in samo s svojim 

trdim delom, kar nam 

dokazuje, da čeprav otrok 

nima podpore staršev ali 

pa teh celo nima, vseeno 

lahko uspe.  

Mama raca se je samo 

enkrat v celi pravljici 

postavila za svojega 

otroka. Tako je bil raček 

za vse sam. Morda se ta 

vrsta matere najbolje 

pokaže pri otrocih, ko 

oče, potem ko ga reši iz 

ledu, račka prinese 

domov. Otroci so račka 

veseli, vendar pa ne vedo, 

kako bi skrbeli zanj. Tako 

tudi mama raca ni videla 

rešitve in ga je raje 

spodila.  

Preglednica 17: Obravnava pravljic Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) in Grdi raček (Andersen, 2013) 

po feministični teoriji C. P. Estés 
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8. EMPIRIČNI DEL, 2. DEL  

8.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen raziskave je ugotoviti, ali tudi v resničnem življenju matere, katerim se rodi otrok s 

posebnimi potrebami, reagirajo tako kot mati raca v pravljici Grdi raček oziroma kot mati 

Puhanka v pravljici Veveriček posebne sorte.  

V središču mojega raziskovanja bo raziskovanje zgodbe matere otroka s posebnimi potrebami 

s pomočjo intervjuja. 

8.2. RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE 

Glavni namen 2. dela empiričnega dela je spodbuditi matere, ki se jim rodijo otroci s posebnimi 

potrebami, k sprejemanju svojega otroka takšnega, kakršen je. 

Zastavila sem si naslednje cilje: 

Ugotoviti, kakšno vrsto motnje ima otrok intervjuvane matere in kako je le-ta vplivala na 

njihovo življenje. 

Ugotoviti, kdaj so jo soočili s »posebno lastnostjo« njenega otroka? 

Kako se je odzivala in se soočila z otrokovo diagnozo?  

8.3 METODOLOGIJA 

8.3.1. OPIS VZORCA 

V vzorec sem zajela eno osebo, ki je mati otroka s posebnimi potrebami.  

8.3.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Z materjo otroka s posebnimi potrebami sem opravila intervju, ki sva si ga izmenjali v tiskani 

verziji preko elektronske pošte. Tiskana verzija le-tega je priložena kot priloga k diplomskemu 

delu. 

8.3.3. OPIS INŠTRUMENTOV 

Za pridobitev rezultatov sem uporabila neposredni, individualni, strukturirani intervju. 

8.3.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so obdelani s kvalitativno analizo. 

Iz vsakega od odgovorov intervjuvane matere sem izluščila najpomembnejši del. 
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8.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Rezultati oziroma odgovori Damjane Šmid so napisani v dobesednem navedku.  

1. Kdaj ste izvedeli, da je Vaš otrok ˝drugačen˝? 

Za diagnozo sem izvedela, ko je bila hčerka stara približno pol leta; po cepljenju je začela 

dobivati visoko vročino, krče ter izgubljati ravnotežje. Pri enem letu so ji operirali možgansko 

cisto, vstavili drenažo. Dobila je več diagnoz, glavni sta bili: hemipareza ter epilepsija. 

2. Kako ste se počutili ob zavedanju, da ste rodili otroka s posebnimi potrebami? 

Takrat se nisem počutila, kot da je nekaj narobe, hčerka je imela ob rojstvu oceno 10, kar je 

najvišja ocena. Ob prvem soočenju z diagnozo sem se počutila, kot da so se zmotili in bo 

potrebno preveriti napako. Nekje v sebi pa sem vedela, da je to prava informacija in da nimam 

pojma, kaj bo sledilo. Ker so zdravniki sumili tumor, sem si želela samo to, da bi hčerka ostala 

živa. Vse ostalo je bilo takrat še v ozadju.  

3. Kakšno diagnozo so postavili Vašemu otroku? 

Možganska cista, hemipareza leve strani, epilepsija.  

4. Kdo Vam je stal ob strani ob soočanju z diagnozo? 

Ob soočanju z diagnozo so mi stali ob strani mož, domači in prijatelji.  

5. Kako so potekali Vaši prvi meseci, morda leta z otrokom s posebnimi potrebami? 

Ker sem bila še študentka sem si lahko privoščila več časa, da sem se navadila na vse 

spremembe. Najbolj težki so bili odhodi v bolnišnico, to je bila naša stalna pot. Odhajanje od 

otroka, ki te potrebuje, je bilo zame najbolj težko, vsakič sem jokala, ko sem odhajala iz 

bolnišnice. Potem sem zdravnika prosila, če sem lahko pri njej več kot dve uri na dan in tako 

sem lahko ostajala pri njej do večera, ko sem odšla domov. In naslednje jutro spet v bolnišnico. 

Prisotnost v bolnišnici mi je veliko pomenila. Vse mogoče sva počeli skupaj. Prva leta so bila 

namenjena rehabilitaciji, veliko časa smo preživeli v Soči, fizioterapija, delovna terapija, 

logopedija, eeg, CT glave in pregledi so bili res številni. Če tega ni bilo, smo bili dokaj normalna 

družina. Zato smo zelo cenili, ko smo bili lahko čim bolj »navadni«. Vse je bilo malce težje in 

vsaka stvar je potrebovala nekaj improvizacije. Hčerka je vadila navadne stvari – od hoje, 

oblačenja, nege ipd.  

6. V pravljici Grdi raček je mama raca svojega račka najprej ščitila in zagovarjala 

pred drugimi, kasneje pa si je le želela, da bi odšel, da bi bila rešena vseh težav in 
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bi bila sprejeta v okolju. Kaj menite o tem? Ste že slišali za kakšen primer, ko mati 

svojega otroka zapusti zaradi prehudih pritiskov okolja? 

Pritiski okolja niso toliko poglavitni kot to, kaj z njimi lahko storiš. Bolj gre za neka 

pričakovanja kot za pritiske. Ljudem je nelagodno, strah jih je. Kot mama sem se počutila 

večkrat napadeno, čeprav me ni nihče napadel. Šele z leti sem se otresla, da mi ni treba biti ves 

čas na preži, da bom skočila za svojega otroka. Spoznala sem, da te ljudje gledajo in da govorijo 

o tebi, ne glede na to, kakšen si. Lahko samo malo izstopaš iz povprečja, pa si že drugačen. Ne 

poznam primera, da bi mama zapustila otroka zaradi pritiska okolja. Večji razlogi so bili šok, 

strah, neznanje ali enostavno odpovedo v teh situacijah. Vse to je človeško.  

7. Tudi mama Puhanka v pravljici Veveriček posebne sorte je doživela krizo in odšla 

po spodbudo k modri Replji. Ste se kdaj počutili tako nemočno, da bi najraje 

odnehali? Kdo Vam je v kriznih trenutkih najbolj stal ob strani? 

Nemoč je res najhujši občutek, vsaj zame. Takrat sem počela vse mogoče stvari, da bi lahko kaj 

spremenila, nekaj te energije je bilo dosti uničevalne (konflikti v odnosih, želja po spremembi 

sistema, vse je narobe …), k sreči pa precej več koristno uporabljene. Mislim, da sem bila dokaj 

sama v teh situacijah. Oziroma niti nisem iskala neke pomoči, podpore. To nemoč sem 

poskušala čim bolj uporabiti v smislu sprememb. Kaj lahko sploh naredim? Če sem lahko, sem. 

Najtežje je bilo ostati pozitivna. Najrajši sem imela dve fizioterapevtki in dve delovni 

terapevtki. Z njimi sem se lahko veliko pogovarjala. Bile so optimistične in življenjske.  

8. Če se morda vrneva nazaj, kako ste prebrodili vse faze od zanikanja, žalovanja do 

končne sprijaznitve z diagnozo in sprejetjem otroka takšnega, kakršen pač je?  

Mislim, da sem se največ časa zatikala v fazi jeze, ki je seveda nisem priznala, ker se mi je 

zdelo, da je ne smem. V to fazo sem se potem vsakič vračala prav zaradi tega, ker je nikoli 

nisem zares priznala. Ko sem enkrat opravila s tem, ko je bila hčerka stara že več kot dvajset 

let je bilo vse lažje. Žalost mi nekako ni tako blizu, jeza je bolj na moj karakter. Najtežji so mi 

bili vedno občutki nemoči. To je vsakič sprožilo veliko jeze, na ves svet. Ko sem se naučila, 

kako nemoč spremenim v moč, je bilo boljše. 

9. Kako bi se lažje opisali – kot mama raca v Grdem račku ali kot mama Puhanka v 

Veveričku posebne sorte?  

Bližje mi je Puhanka.  
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10. Katera izmed pravljic najbolje ponazori Vaše sprejemanje Vašega otroka na 

začetku njegovega življenja? 

Mogoče Rdeča kapica, vendar me volk ni požrl … »Nabirala sem rožice«, se veselila otroka, 

stopala v samostojno življenje, potem pa kar naenkrat strašni volk … Sprejemanje je bilo bolj 

kot pot v neznano, v temen gozd, s strahovi je bilo treba opraviti, da je bilo sprejetje sploh 

možno.  

11. S katerimi besedami bi nagovorili starše, ki se znajdejo v podobni situaciji, ko se 

jim rodi otrok s posebnimi potrebami? S katerimi besedami bi jih opogumili?  

Rekla bi jim, naj vsak dan sproti rešujejo težave. Naj ne razmišljajo toliko vnaprej, naj ne 

rešujejo problemov na zalogo … Nikoli ne veš, koliko dni nam je dano, nam ali našim bližnjim, 

zato je boljše, da vzamemo to, kar imamo. Svetovala bi jim, naj živijo čim bolj normalno 

življenje, kot vsi ljudje, naj ne postane njihov otrok pacient, ki je deležen stalnih terapij. Rekla 

bi jim, naj ostanejo navadne mame in očetje. Da je tako in tako vsak malo poseben in zato naši 

otroci in mi ne izstopamo prav posebno …  

9. EMPIRIČNI DEL, 3. DEL 

9.1. OPREDELITEV PROBLEMA  

Namen je poiskati podobnosti in razlike v pravljici Grdi raček dveh različnih avtorjev, in sicer 

H. C. Andersena (2013) in C. P. Estés (2002).  

9.2. RAZISKOVALNI CILJI  

Glavni namen 3. dela empiričnega dela  je preučiti pravljici Grdi raček dveh različnih avtorjev 

in poiskati podobnosti in razlike med njima.  

Zastavila sem si naslednje cilje: 

- Ali so v pravljici Grdi raček avtorice C. P. Estés vidne razlike v primerjavi s pravljico 

Grdi raček avtorja H. C. Andersena? 

- Ali so v pravljici Grdi raček avtorice C. P. Estés vidne podobnosti v primerjavi s 

pravljico Grdi raček avtorja H. C. Andersena?  
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9.3. HIPOTEZE 

Hipoteza 1:  V kratki pravljici C. P. Estés Grdi raček (2002) je možno zaznati razlike v 

primerjavi s pravljico Grdi raček avtorja H. C. Andersena (2013). 

Hipoteza 2: V kratki pravljici C. P. Estés Grdi raček (2002) je možno zaznati podobnosti v 

primerjavi s pravljico Grdi raček avtorja H. C. Andersena (2013).  

9.4. OPIS RAZISKOVALNE METODE 

V diplomskem delu je uporabljena podrobna analiza obeh različic pravljice Grdi raček. Razlike 

bodo navedene v preglednici. 

PRIMERJAVA PRAVLJICE GRDI RAČEK DVEH RAZLIČNIH 

AVTORJEV, IN SICER H. C. ANDERSENA IN C. P. ESTÉS 

RAZLIKE V PRAVLJICAH   GRDI RAČEK (HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN, 

2013) 

GRDI RAČEK (CLARISSA 

PINKOLA ESTÉS, 2002)  

- V prvem odstavku 

Andersenove pravljice je 

podroben opis narave, 

pokrajine, kraja. Pri avtorici 

Estés pa opazimo, da se le-ta 

bolj posveča opisovanju oseb, 

njihovem početju. 

 

Na podeželju je bilo res 

lepo; bilo je poletje, žito je 

rumenelo, oves zelenel, na 

zelenih travnikih je bilo 

seno spravljeno v kopice, 

štorklja pa se je sprehajala 

na dolgih rdečih nogah in 

govorila egipčansko, kajti 

tega jezika se je naučila od 

svoje matere. Okrog polj in 

travnikov so se širili 

gozdovi, sredi njih pa so 

bila globoka jezerca; zares, 

na podeželju je bilo še kako 

lepo! Na sončnem kraju je 

stal star podeželski dvorec, 

ki ga je obdajal prekop, od 

zidu pa vse do vode je rasel 

Bližal se je čas žetve. Starke 

so izdelovale zelene punčke 

iz žitnih snopov. Starci so 

popravljali odeje. Dekleta so 

vezla krvavo rdeče cvetice 

na svoje bele obleke. Fantje 

so prepevali med 

obračanjem zlatega sena. 

Ženske so pletle pisane 

srajce za prihajajočo zimo. 

Moški so pomagali pobirati, 

puliti, rezati in kopati 

sadeže, ki jih je rodilo 

poletje. Veter je začel 

rahljati liste, nato malo bolj 

in z vsakim dnem še bolj. 
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repuh, ki je bil tako velik, da 

so otročiči pod najvišjimi 

rastlinami zlahka stali 

pokonci.  

 

- Pri Andersenu je bila raca 

naveličana valjenja malih 

račk, medtem ko se za mati 

raco v Estésovi različici vse 

odvija, kot je prav.   

Med njimi je bila taka 

goščava kakor globoko sredi 

gozda in tu je gnezdila raca; 

valila je male račke, tega pa 

se je že malodane 

naveličala, saj se je silno 

vleklo. Obiskal jo je 

malokdo; race so raje 

plavale v prekopu, kot da bi 

racale k njej pod repuh na 

klepet.  

 

In spodaj ob reki je mati 

raca sedela na svojem 

gnezdu jajc. 

Za mater raco se je vse 

odvijalo, kot je bilo prav, 

in nazadnje so jajca drugo 

za drugim zadrhtela in se 

zatresla, dokler niso 

popokale lupine in so iz njih 

prilezli mladički. 

- V obeh različicah pravljice 

je mati raca samohranilka.  

Toda mati raca je pomislila, 

da še malo valjenja ne more 

škoditi, potem ko je že tako 

dolgo sedela na jajcu. »To 

me ne skrbi,« je rekla, 

»ampak veš, da me 

malopridni oče teh račkov 

niti enkrat ni obiskal?« 

 

Toda mati raca je pomislila, 

da še malo valjenja ne more 

škoditi, potem ko je že tako 

dolgo sedela na jajcu. »To 

me ne skrbi,« je rekla, 

»ampak veš, da me 

malopridni oče teh račkov 

niti enkrat ni obiskal?« 

 

- V različici avtorice C. P. 

Estés so opisane lastnosti 

račka: njegova koža je 

preprežena s kodrastimi 

rdečimi in modrimi žilami, 

njegove noge so bledo 

vijoličaste, oči rožnate. 

Končno je počilo tudi veliko 

jajce. »Čivk, čivk, čivk!« je 

dejal mladiček in se skotalil 

na plan; bil je silno velik in 

grd. Raca si ga je ogledala. 

»Kako strašno velik raček!« 

je rekla. »Nihče od drugih ni 

Naposled je veliko jajce le 

zadrgetalo in se premaknilo. 

Razpočilo se je in iz njega 

se je izkotalilo veliko, 

neznansko nerodno bitje. 

Njegova koža je bila vsa 

preprežena s kodrastimi 
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Medtem ko v Andersenovi 

različici piše le, da je bil 

raček silno velik in grd.  

 

 

 

 

- V Andersenovi  različici 

mati po tem, ko raček splava, 

pravi, da je pravzaprav čisto 

lep, če ga le prav pogledaš, 

medtem ko mati raca v  

različici Estésove pravi, da je 

zelo posebnega videza in da 

je skoraj čeden.   

 

takšen! Puranček pa menda 

le ni! No, to bomo prav 

kmalu videli! V vodo z 

njim, pa če ga bom morala 

sama brcniti vanjo!« 

 

»Ne, to pa že ne more biti 

puran!« je dejala. »Poglejte, 

kako lepo premika nožice, 

kako vzravnano se drži! Moj 

otročiček je! Pravzaprav je 

čisto lep, če ga le prav 

pogledaš! Ga, ga!« 

rdečimi in modrimi žilami. 

Njegove noge so bile bledo 

vijoličaste. Oči prozorno 

rožnate. 

 

 

 

Mati raca je dvignila glavo, 

iztegnila vrat in se zastrmela 

vanj. Ni si mogla pomagati: 

res je bilo grdo. »Mogoče je 

pa res puran,« jo je 

zaskrbelo. Toda ko je grdi 

raček odtacal v vodo za 

drugimi rački, je videla, da 

dobro plava. »Da, eden moji 

je, čeprav je zelo posebnega 

videza. Ampak če prav 

pogledaš … je skoraj 

čeden.« 

 

- Mati raca v Andersenovi 

različici pravi, da bo svoje 

račke predstavila račjaku, 

medtem ko v različici 

Estésove mati raca svojega 

račka predstavi bitjem na 

dvorišču. 

»Pojdite z menoj, popeljala 

vas bom v svet in vas 

predstavila v račjaku, 

ampak vedno bodite v moji 

bližini, da vas ne bo kdo 

pohodil, in pazite se mačk!« 

 

Predstavila ga je drugim 

bitjem na dvorišču, a 

preden se je zavedela, je čez 

dvorišče šinila druga raca in 

kavsnila grdega račka v 

vrat.  

- Andersenova stara raca ima 

okrog noge rdečo krpico, 

medtem ko ima račja kraljica 

Estésove na nogi rdečo liso.  

V žilah ji teče španska kri, 

zato je tako tolsta, in, 

poglejte, okoli noge ima 

rdečo krpico! 

In račja kraljica z rdečo liso 

na nogi je rekla. 
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- Medtem ko stara raca v 

Andersenovi različici pohvali 

lepoto malih račk, račja 

kraljica v različici Estésove 

mladičke opiše kot še en 

zarod, dodatna usta, ki jih je 

treba nahraniti. 

- Stara raca pri Andersenu 

pravi, da bi lahko grdega 

račka predelali, račja kraljica 

pri Estesovi pa pravi, da je 

grdi raček gotovo napaka. 

»Kako lepe otročičke 

imate!« je dejala stara raca 

s krpico okrog noge. »Vsi so 

lepi, razen enega, ki pa ni 

najbolj posrečen. Lepo bi 

bilo, ko bi ga lahko 

predelali!« 

 

In račja kraljica z rdečo liso 

na nogi je rekla: »Oh, še en 

zarod! Kakor da ne bi bilo 

dovolj ust, ki jih je treba 

nahraniti. In tisti tam, tisti 

veliki in grdi, no, gotovo je 

napaka.«  

 

- V obeh različicah pravljice 

se mati raca postavi za 

svojega račka in ga brani.  

»To pa ne bo mogoče, vaša 

milost!« je dejala mati raca. 

»Sicer res ni lep, je pa 

nadvse dobrega srca in ne 

plava nič slabše od drugih; 

upam si celo reči, da bolje! 

Mislim, da bo lepši, ko bo 

odrastel, ali pa se bo 

sčasoma nekoliko zmanjšal! 

Predolgo je ležal v jajcu, pa 

ni dobil prave postave!« 

Potem mu je s kljunom 

razrahljala perje na vratu in 

mu ga lepo uredila. »Sicer 

pa je racak,« je dejala, 

»torej ni tako pomembno! 

Mislim, da bo dovolj 

močan, da se bo uveljavil!« 

 

»Ni napaka,« je rekla mati 

raca. »Zelo močan 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.  

 

- V obeh različicah je bil grdi 

raček tarča posmeha, vsi so 

Ubogega račka, ki se je 

zadnji izlegel in bil tako 

Toda vsi so na vse načine 

nadlegovali grdega račka. 
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ga grizli, vreščali nanj, ga 

kljuvali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V obeh različicah si tudi 

mama raca na koncu zaželi, 

da bi raček le odšel proč.  

 

strašno grd, pa so vsi grizli, 

suvali in se norčevali iz 

njega, tako race kot kokoši. 

»Prevelik je!« so vsi 

govorili, puran, ki se je rodil 

z ostrogami in je zato mislil, 

da je cesar, pa se je napihnil 

kakor ladja s polnimi jadri, 

se zagnal vanj in zakavdral, 

da mu je vsa kri šinila v 

glavo. Ubogi raček ni vedel, 

ne kod ne kam, tako silno 

žalosten je bil, ker je bil 

tako grd in v posmeh vsemu 

račjaku. 

Tako se je zgodilo prvi dan, 

pozneje pa je bilo le še huje. 

Ubogega račka so vsi 

preganjali, celo njegovi 

bratci in sestrice so kruto 

ravnali z njim ter mu 

venomer pravili: »Ko bi te 

le mačka pobrala, grdun 

grdunasti!« Mati pa je 

govorila: »Kaj bi dala, da 

bi bil daleč proč!« In race 

so ga grizle in kokoši 

kljuvale, dekla, ki jih je 

krmila, pa ga je brcnila. 

 

Suvali so ga, grizli, kljuvali, 

sikali in vreščali nanj. 

Mučili so ga vse huje in 

huje. Skrival se je, umikal, 

cikcakal levo in desno, a ni 

mogel ubežati. Bil je 

nesrečen, kot bi bilo vsako 

bitje na njegovem mestu. 

 

 

 

 

 

 

 

Mati ga je sprva branila, a 

tudi ona se je počasi 

naveličala in nazadnje je 

obupano vzkliknila: »Ko bi 

le odšel proč!«  

 

- V različici avtorice Estés je 

opisano, da so račku večino 

Tedaj pa jo je ucvrl in skočil 

kar čez plot. Ptički v 

grmovju so prestrašeno 

In grdi raček je zbežal. 

Večino peres so mu izpulili 

in videti je bil ves zamazan 
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peres izpulili, da je bil 

zamazan od blata. 

 

- V različici Andersena je 

raček zbežal in prišel do 

močvirja, kjer je ležal vso 

noč, medtem ko v različici 

Estésove piše, da je legel na 

breg močvirja, iztegnil vrat in 

od časa do časa srknil malo 

vode.  

vzleteli. ˝Ker sem tako grd,˝ 

je pomislil raček in zatisnil 

oči, a je še kar naprej bežal. 

 

Tako je prispel do velikega 

močvirja, kjer so prebivale 

divje race. Tu je ležal vso 

noč, tako utrujen in 

žalosten je bil. 

 

od blata, tekel je in tekel, 

dokler ni pritekel do 

velikega močvirja. Legel je 

na breg, iztegnil vrat in od 

časa do časa srknil malo 

vode. 

- V Andersenovi verziji sta 

gosaka mlada in nesramna, 

pri Estésovi pa sta gosaka 

ošabna.  

- V obeh različicah gosaka 

povabita račka v močvirje, 

kjer so mlade gosi. Andersen 

jih opiše kot srčkane, prelepe 

divje gosi, ki so še 

gospodične in bi mu lahko 

rekla ga (da), medtem ko 

Estesova opisuje, da je v 

močvirju jata mladih, 

neporočenih gosi, ravno 

pravih za izbiro.  

Tam je ležal cela dva dneva, 

potem pa sta prišli dve divji 

gosi, pravzaprav gosaka – 

bila sta namreč samca; ni 

bilo še dolgo tega, kar sta 

pokukala na svet, pa sta bila 

še precej nesramna. 

»Poslušaj, prijateljček!« sta 

mu rekla, »tako zelo grd si, 

da si nama prav všeč! 

Pridruži se nama in postani 

ptica selivka! V močvirju 

nedaleč od tod je nekaj 

srčkanih, prelepih divjih 

gosi, vse so še gospodične, 

ki bi ti lahko rekle ga! Pri 

njih se ti sreča utegne 

nasmehniti, ko si tako grd!« 

Iz ločja sta ga opazovala 

divja gosaka. Bila sta mlada 

in ošabna. »Poslušaj 

prijateljček,« sta se 

zahihitala. »Bi šel z nama v 

sosednje močvirje? Imajo 

jato mladih, neporočenih 

gosi, ravno pravih za 

izbiro.« 

 

- V obeh različicah lovci 

ubijejo oba gosaka in voda 

krvavo pordeči. 

»Pok! Pok!« je v tistem 

trenutku odjeknilo in divja 

gosaka sta se mrtva zgrudila 

v ločje, voda pa je krvavo 

Nenadoma so odjeknili 

streli, gosaka sta se mrtva 

zgrudila v ločje in močvirna 

voda je krvavo pordečela od 
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- Pri Estésovi grdi raček plani 

v vodo in se skrije, medtem 

ko se Andersenov grdi raček 

želi skriti pod perut, a v 

tistem trenutku poleg njega 

že stoji lovski pes.   

pordečela. »Pok! Pok!« Je 

spet odjeknilo, in jate divjih 

gosi so vzletele iz ločja, in 

spet je počilo. Velik lov je 

bil, lovci so ležali okrog 

močvirja, nekateri so celo 

sedeli na vejah, ki so se 

stezale nad ločje. Modrikast 

dim se je med temnimi 

drevesi valil kot oblaki in 

potem obvisel nad vodo. V 

mulj so pritekli lovski psi, 

čof čof, ločje in trsje se je 

zibalo na vse strani. Ubogi 

raček je bil ves preplašen, 

ravno je obrnil glavico, da 

bi jo skril pod perut, ko je 

že čisto poleg njega stal 

strašno velik pes; dolgi 

jezik mu je molel iz gobca, 

oči pa so mu grozno grdo 

žarele; račku se je že 

približal z gobcem, mu 

pokazal ostre zobe – in čof 

čof odšel, ne da bi ga 

zgrabil. 

 

njune krvi. Grdi raček je 

planil v vodo in se skril, 

medtem ko so vse naokrog 

pokali streli in se je kadilo 

in so lajali psi. 

- Andersenov glavni literarni 

lik po koncu streljanja še 

nekaj ur počaka in šele nato 

zbeži, medtem ko grdi raček 

Estésove takoj steče daleč 

stran.  

Šele pozno popoldne se je 

streljanje poleglo, ubožec pa 

se še zdaj ni upal pobrati; 

nekaj uric je še počakal, 

preden je pogledal okrog 

sebe, potem pa jo je ucvrl iz 

Naposled je močvirje 

potihnilo in raček je tekel in 

poletaval tako daleč, kolikor 

je mogel. 
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močvirja, kolikor so ga 

nesle noge; tekel je čez 

polja in travnike, pihalo pa 

je tako močno, da se je le s 

težavo prebijal. 

 

- V Andersenovi različici 

glavni literarni lik pride do 

majhne revne kmečke koče, 

medtem ko raček Estésove 

pride do borne kolibe. 

- Vrata kmečke koče so bila 

napol sneta s tečajev in so 

visela postrani, medtem ko so 

vrata kolibe visela na vrvici. 

- Kmečka koča je bila tako 

uboga, da je komaj stala 

pokonci, koliba pa je imela 

več razpok kot zidov.  

Proti večeru je dospel do 

majhne revne kmečke 

koče. Tako uboga je bila, 

da še sama ni vedela, na 

katero stran naj se zvrne, 

pa je zato raje stala 

pokonci. Burja je tako brila 

okrog račka, da se je moral 

opreti na repek, da ga ne bi 

odneslo; in postajalo je 

samo še huje in huje. Tedaj 

pa je opazil, da so vrata 

napol sneta s tečajev in da 

visijo tako postrani, da bi 

skozi režo lahko smuknil 

noter. In to je tudi storil. 

 

Mračilo se je, ko je dospel 

do borne kolibe z vrati, ki 

so visela na vrvici, imela je 

več razpok kot zidov. 

- V različici Estésove je 

starka razcapana. 

- Maček pri Andersenovi 

različici se je grbil in je 

predel, tudi iskril se je, 

maček pri Estésovi pa se je 

preživljal z lovljenjem miši. 

- Kokoš v Andersenovi 

različici je imela majhne 

kratke nožice in je nesla 

Tu je živela starka z 

mačkom in kokošjo. 

Maček, ki ga je klicala 

Sinko, se je znal grbiti in 

presti, celo iskril se je, če si 

ga božal proti dlaki. Kokoš 

je imela majcene kratke 

nožice, zato jo je klicala 

Kratkonožka; lepa jajca je 

V njej je živela razcapana 

starka z zmršenim 

mačkom in škilasto 

kokošjo. Maček se je 

preživljal z lovljenjem miši, 

kokoš pa z nesenjem jajc. 
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jajca. Kokoš pri Estésovi pa 

je škilila in nesla jajca.  

nesla in starka jo je imela 

rada kot svojega otroka.  

 

- V obeh različicah starka 

upa, da bo raček valil račja 

jajca, le da je pri Estesovi 

različici opisana posledica: če 

raček ne bo valil jajc, ga 

bodo ubili in pojedli.  

Zjutraj so précej opazili 

tujega račka in maček je 

začel presti in kokoš 

kokodakati.  

»Kaj pa je?« je rekla starka 

in pogledala okrog sebe, 

ampak ker ni dobro videla, 

je mislila, da je raček rejena 

raca, ki se je izgubila. »To 

je pa lep ulov!« je dejala. 

»Zdaj bom imela račja 

jajca, če le ni racak! To bo 

treba preveriti!« 

In tako so račka sprejeli za 

tri tedne na preizkušnjo, 

ampak o jajcih ni bilo ne 

duha ne sluha. Maček je bil 

gospodar v hiši, kokoš pa 

gospa in vedno sta govorila 

˝midva in svet˝, kajti mislila 

sta, da sta polovica sveta, in 

sicer boljša polovica. Raček 

je menil, da imajo drugi 

lahko drugačno mnenje, kar 

pa ni bilo po voljo kokoši.  

 

Starka se je razveselila ob 

pogledu na račka. Mogoče 

pa bo tole leglo jajce, je 

pomislila, in če ne bo, ga 

lahko ubijem in pojem. 

Tako je raček ostal, vendar 

sta ga maček in kokoš hudo 

trpinčila. Nazadnje je kokoš 

pripomnila: »Kakšna korist 

je od tebe, če ne znaš nesti 

jajc in ne moreš loviti?« 

 

- V obeh različicah si raček 

želi plavati v vodi.  

In raček se je ves čmerikav 

zavlekel v kot. Tedaj se je 

spomnil svežega zraka in 

sonca; obšla ga je prav 

»Kar imam najraje,« je 

zavzdihnil raček, »je to, da 

sem 'spodaj', pa naj sem 

pod širokim modrim 
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nenavadna želja, da bi 

plaval po vodi, nazadnje si 

ni mogel kaj, da tega ne bi 

zaupal kokoši. 

»Ampak tako lepo je 

plavati!« je dejal raček. 

»Tako lepo je, če ti voda 

pljuska čez glavo in se 

potapljaš na dno!« 

 

 

nebom ali pod hladno 

modro vodo.« 

- V obeh različicah glavni 

literarni lik odide, ker ga 

stranska literarna lika ne 

razumeta.  

Tako je raček odšel; plaval 

je po vodi, se potapljal, 

ampak vse živali po vrsti so 

se ga zaradi njegove grdote 

izogibale. 

 

 Kmalu mu je bilo jasno, da 

ne bo imel miru, zato je 

odšel, da bi videl, ali bo kje 

drugje kaj bolje. 

 

- V obeh različicah glavni 

literarni lik občuduje labode.  

- V Andersenovi verziji 

glavni literarni lik želi 

nagovoriti literarne like, pri 

Estésovi pa opisuje, da so 

literarni liki nagovorili njega.  

Nekega večera, ko je sonce 

tako čudovito zahajalo, je iz 

grmičevja vzletela jata 

lepih velikih ptic; raček še 

nikoli ni videl tako lepih – 

svetlikale so se od beline in 

imele dolge vitka vratove. 

Bili so labodi, iz grl se jim 

je izvil zategel glas, razširili 

so krasna dolga krila in 

odleteli z mrzlih travnikov v 

toplejše kraje, na odprta 

morja! Dvigali so se vse 

višje in višje, malega grdega 

račka pa je ob tem čudno 

stiskalo pri srcu; v vodi se je 

Prišel je do ribnika, in ko je 

zaplaval v njem, se je 

shladilo in zazeblo ga je. 

Nad njim se je spreletavala 

jata bitij, najlepših, kar jih 

je kdaj videl. Nekaj so mu 

vpila navzdol, in ko je slišal 

njihove glasove, mu je srce 

poskočilo in pokalo 

obenem. Odgovoril jim je z 

glasom, ki ga dotlej še ni 

izdavil. Nikoli ni videl 

lepših bitij od tistih in še 

nikoli se ni počutil bolj 

osamljenega. 
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vrtel kot kolo, stegnil je 

vrat karseda visoko za 

njimi in kriknil tako 

glasno in čudno, da se je še 

sam ustrašil. 

Obračal se je v vodi in 

obračal, da je gledal za 

njimi, dokler niso odletela 

in mu izginila izpred oči. 

Potopil se je na dno ribnika 

in se drhte zgrbil. Bil je ves 

iz sebe, kajti začutil je 

strašno ljubezen do tistih 

velikih belih ptic, ljubezen, 

ki je ni mogel razumeti.  

 

- V obeh različicah glavnega 

literarnega lika reši kmet in 

ga odnese domov.  

- Pri Andersenu glavni 

literarni lik iz strahu zleti v 

golido z mlekom, nato se 

zaleti v koritce z maslom in 

nazadnje pade v skrinjo z 

moko. Različica Estésove 

nakazuje, da se je glavni 

literarni lik prestrašil, 

odprhutal na škarnike, s 

katerih je padel prah na 

koritce z maslom, nato je 

strmoglavil v golido z 

mlekom ter se prevrnil v 

skrinjo z moko.  

- Pri Andersenu ga žena 

preganja z greblo, otroci ga 

lovijo, se smejijo in kričijo. 

Pri Estésovi ga žena podi z 

Zgodaj zjutraj je prišel 

mimo kmet, ga zgledal, 

stopil k njemu in s coklo 

razbil led ter ga odnesel 

domov ženi. Tam so ga 

oživili. 

Otroci so se želeli z njim 

igrati, raček pa je mislil, da 

mu hočejo storiti kaj 

hudega, in ves prestrašen 

zletel v golido, da je mleko 

pljusknilo po sobi; žena je 

kriknila in vila z rokami, 

takrat pa je zletel v koritce, 

v katerem je bilo maslo, in 

potem dol v skrinjo z moko 

in spet ven. Joj, kakšen je 

bil potem! Žena je kričala 

in mahala za njim z 

grebljo, otroci pa so v lovu 

za račkom cepali drug čez 

drugega, se smejali in 

K sreči je prišel mimo 

kmet, zlomil je led s svojo 

palico in nahranil račka. 

Dvignil ga je, zataknil pod 

plašč in odnesel domov. V 

kmetovi hiši so otroci segali 

po račku, a se je bal. 

Odprhutal je na škarnike in 

ves prah z njih je padel na 

koritce, v katerem je bilo 

maslo. Nato je strmoglavil 

naravnost v lončeno golido 

z mlekom, in ko se je ves 

moker in trepetav mukoma 

priplazil ven, se je prevrnil v 

skrinjo z moko. Kmetova 

žena ga je podila z metlo 

otroci so vreščali od 

smeha.  

Raček je odprhutal skozi 

mačja vrata in napol 

mrtev obležal v snegu. 
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metlo, otroci pa vreščijo od 

smeha. 

- Pri Andersenu glavni 

literarni lik uide skozi odprta 

vrata med grme v 

novozapadli sneg, kjer 

omotičen obleži. Pri Estesovi 

glavni literarni lik odprhuta 

skozi mačja vrata in na pol 

mrtev obleži v snegu, nato se 

odvleče naprej do ribnika in 

do naslednje hiše in do 

naslednjega ribnika itd.  

kričali! Še dobro, da so bila 

vrata odprta, ucvrl jo je 

ven med grme v 

novozapadli sneg – tam pa 

je ves omotičen obležal. 

 

Počasi se je odvlekel naprej, 

dokler ni prišel do drugega 

ribnika, nato do naslednje 

hiše, naslednjega ribnika, 

naslednje hiše in tako 

preživel zimo, ves čas med 

življenjem in smrtjo. 

 

- Andersenov glavni literarni 

lik je spomladi ležal v 

močvirnem trsju, medtem ko 

je raček Estésove plaval v 

ribniku.  

Ležal je v močvirnem 

trsju, ko je sonce spet 

začelo greti, škrjančki so 

žvrgoleli – lepa pomlad je 

bila.  

 

In na bližnjem ribniku se 

je voda otoplila in grdi 

raček, ki je plaval na njem, 

je razširil krila.  

 

- V obeh različicah so 

račkova krila močna. 

Tedaj pa je na lepem razprl 

krila, močneje so 

zaprhutala kot prej in ga z 

vso močjo vzdignila. 

Kako močna in velika so 

bila. Dvignila so ga visoko 

nad zemljo. 

- Andersenov glavni literarni 

lik zleti nad velikim vrtom, 

kjer cvetijo drevesa, raček 

Estésove pa leti nad 

sadovnjaki, kjer so kmeti za 

plugi, videti je vseh vrst 

mladičev. 

- V obeh različicah glavni 

literarni lik zagleda tri 

In še preden se je dobro 

zavedel, se je znašel na 

velikem vrtu, kjer so 

cvetele jablane, kjer je 

dehtel španski bezeg in se 

sklanjal z dolgimi zelenimi 

vejami proti vijugastemu 

preklopu! O, kako lepo je 

bilo, kakšna pomladanska 

svežina! In tik pred njim so 

Iz zraka je videl sadovnjake 

v belih oblačilih, kmete za 

plugi, mladiče vseh vrst, 

kako so se valili, prevračali, 

brenčali in plavali. Na 

ribniku so veslali trije 

labodi, prav tista prelepa 

bitja, ki jih je videl prejšnjo 

jesen; tista, ob katerih ga je 
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labode, v obeh različicah tudi 

postane žalosten.   

iz goščave priplavali trije 

lepi beli labodi; zaprhutali 

so s perjem in lahkotno 

zdrsnili po vodi. Raček je 

prepoznal te čudovite živali 

in prevzela ga je prečudna 

žalost. 

 

zabolelo srce. Začutil je, 

kako ga vleče k njim. 

 

- V obeh različicah je glavni 

literarni lik mnenja, da je 

bolje, da ga ubijejo labodi, 

kot da še naprej trpi od vseh 

ostalih udarcev.  

»Kar k njim poletim, h 

kraljevskim pticam! Pobile 

me bodo, ker se jim jaz, ki 

sem tako grd, upam 

približati! Pa saj je vseeno! 

Bolje, da me ubijejo one, 

kot da me ščipajo race, 

kljujejo kokoši, kot da me 

brca dekla, ki skrbi za 

kokošnjak, in da pozimi 

trpim silne muke!« In 

poletel je na vodo in 

zaplaval proti čudovitim 

labodom, ti pa so ga 

zagledali in zaprhutali s 

perjem proti njemu. »Kar 

ubijte me!« je dejal ubožec 

in sklonil glavico proti 

vodni gladini v 

pričakovanju smrti. 

 

»Kaj če se bodo pretvarjali, 

da sem jim všeč, nato pa 

bodo smeje odleteli, brž ko 

se jim bom pridružil,« je 

pomislil raček. Vendar se je 

počasi spustil iz zraka 

navzdol in pristal na 

ribniku, srce mu je močno 

razbijalo.  

Brž ko so ga labodi 

zagledali, so zaplavali proti 

njemu. »Nedvomno bo to 

moj konec,« je pomislil 

raček, »a če že moram 

umreti, naj me raje 

ubijejo ta prelepa bitja kot 

lovci, kmetice ali dolge 

zime.« Sklonil je glavo in 

čakal na udarce. 

 

- V obeh različicah glavni 

literarni lik v odsevu vode 

zazna svojo podobo, podobo 

laboda.  

Ampak kaj je uzrl v bistri 

vodi? Zagledal je lastno 

podobo, toda ni bil več 

Toda, glej! Na vodni gladini 

je zagledal odsev laboda v 

popolni obleki: snežno belo 

perje, temne oči in vse 
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neroden,  črnosiv ptič, grd 

in neprijeten, temveč labod! 

 

drugo. Grdi raček se sprva 

ni prepoznal, kajti videti je 

bil natančno tak kot prelepi 

tujci, natančno tak kot tisti, 

ki jih je občudoval od daleč. 

 

- V obeh različicah je 

navedeno, da se je rodil v 

napačnem gnezdu.  

Nič ne de, če se rodiš v 

račjaku, da se le izležeš iz 

labodjega jajca! 

 

In izkazalo se je, da je res 

eden od njih. Njegovo jajce 

se je po naključju skotalilo 

v račjo družino. 

- V obeh različicah so ga 

labodi ljubkovali in ga 

pozdravljali s kljuni.  

Veliki labodi pa so plavali 

okrog njega in ga božali s 

kljuni. 

 

In bilo je prvič, da so se mu 

približale ptice njegove 

vrste in se ga nežno in 

ljubeče dotaknile s 

konicami kril. Pogladile so 

ga s kljuni in ga 

pozdravljale, ko so plavale 

okrog in okrog njega. 

- V obeh različicah so otroci 

opazili, da je prišel še en nov 

labod.  

»Tam je še en nov!« Drugi 

otroci so tudi vzkliknili od 

veselja: »Res, nov labod je 

prišel!« Zaploskali in 

zarajali so v krogu, stekli so 

k očetu in materi in potem 

so metali mrvice kruha in 

potice v vodo in vsi so 

pravili: »Novi je najlepši! 

Tako mlad in tako lep je!« 

Odrasli labodi pa so se mu 

priklanjali.  

 

In otroci, ki so pritekli 

nakrmit labode s krušnimi 

drobtinami, so zavpili: 

»Tam je še en nov!« Kot 

počnejo otroci povsod, so 

stekli, da bi povedali vsem. 

Preglednica 18: Primerjava pravljice Grdi raček dveh različnih avtorjev, in sicer C. P. Estes (2002) in H. C. 

Andersena (2013) 
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10.  ZAKLJUČEK  

Diplomsko delo z naslovom Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček 

in Veveriček posebne sorte je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. 

Na začetku teoretičnega dela sta opredeljeni mladinska književnost ter problemska tematika 

drugačnosti v mladinski književnosti. 

Drugi del teoretičnega dela je namenjen opisu dela in življenja avtorjev Svetlane Makarovič ter 

Hansa Christiana Andersena, kjer so opredeljeni tudi najpogostejši motivi njunih pravljic ter 

problemska tematika le-teh.  

Teoretični del nadaljujem s predstavitvijo Clarisse Pinkole Estés in njene knjige Ženske, ki 

tečejo z volkovi: Miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske (2002) ter s podrobno opredelitvijo 

poglavja Grdi raček, ki zajema feministično teorijo, saj bo eden izmed ključnih delov prvega 

dela empiričnega dela diplomskega dela. 

Teoretični del zaključim z literarno teorijo Marjane Kobe in z njeno klasifikacijo kratke 

sodobne pravljice s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, ki je uporabljena v prvem 

delu empiričnega dela.  

Empirični del je razdeljen na tri dele. V prvem delu sem klasificirala pravljici Grdi raček (H. 

C. Andersen, 2013) ter Veveriček posebne sorte (S. Makarovič, 1994) na podlagi dveh teorij: 

feministične teorije C. P. Estés ter literarne teorije M. Kobe. V tem delu empiričnega 

raziskovanja je bilo zaznati vse raziskovalne elemente, vsi zadani cilji tega dela empiričnega 

raziskovanja so bili doseženi.  

Drugi del empiričnega dela je namenjen doživljanju matere, kateri se je rodil otrok s posebnimi 

potrebami. Opravljen je bil intervju, preko katerega smo prišli do ugotovitev, da se je 

intervjuvana mama lahko bolj poistovetila z literarnim likom Puhanke. Izvedeli smo, katero 

vrsto motnje ima njen otrok, kako je situacijo doživljala ona ter kako se je z njo soočila. 
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Zadnji del empiričnega dela je namenjen literarni analizi dvema različnima pravljicama Grdi 

raček, in sicer originalni verziji avtorja H. C. Andersena ter različici pravljice avtorice C. P. 

Estés. Vse podobnosti in razlike so navedene v preglednici 18.  

V diplomskem delu smo si zastavili cilj raziskati motive mater otrok s posebnimi potrebami v 

izbranih literarnih delih, hkrati pa smo lahko ugotovili tudi, kako se določena mati v realnem 

svetu sooča z otrokom s posebnimi potrebami. Zadani cilji našega diplomskega dela so bili 

doseženi.  

 

˝Ne zgrbite in ne pritajite se, ko vam rečejo, da ste črna ovca, 

odpadnica, osamljena volkulja. Kratkovidni trdijo, da so 

neprilagodljivi poguba za družbo. Toda skozi stoletja se je pokazalo, da 

biti drugačen sicer pomeni stati na robu, a tudi, da boš zagotovo 

prispeval nekaj izvirnega, koristnega in osupljivega svoji kulturi.˝ 

(Estes, C. P., 2002, str. 184)   
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PRILOGE 

 

H.C. ANDERSEN GRDI RAČEK (2013) 

 

Na podeželju je bilo res lepo; bilo je poletje, žito je rumenelo, oves zelenel, na zelenih 

travnikih je bilo seno spravljeno v kopice, štorklja pa se je sprehajala na dolgih rdečih 

nogah in govorila egipčansko, kajti tega jezika se je naučila od svoje matere. Okrog 

polj in travnikov so se širili gozdovi, sredi njih pa so bila globoka jezerca; zares, na 

podeželju je bilo še kako lepo! Na sončnem kraju je stal star podeželski dvorec, ki ga 

je obdajal prekop, od zidu pa vse do vode je rasel repuh, ki je bil tako velik, da so 

otročiči pod najvišjimi rastlinami zlahka stali pokonci. Med njimi je bila taka goščava 

kakor globoko sredi gozda in tu je gnezdila raca; valila je male račke, tega pa se je že 

malodane naveličala, saj se je silno vleklo. Obiskal jo je malokdo; race so raje plavale 

v prekopu, kot da bi racale k njej pod repuh na klepet.  

Končno pa so jajca le popokala. ˝Čivk, čivk, čivk!˝ je bilo slišati, vsi rumenčki so 

oživeli in pomolili kvišku svoje glavice.  

˝Zmiga-gajte se!˝ je rekla mati raca in so pohiteli, kolikor so jim dale nožice; pod 

zelenimi listi so se razgledovali na vse strani, mati pa jim je dovolila, da gledajo, 

kolikor jih je volja, kajti zelena barva dobro dene očem. 

˝Kako je svet velik!˝ so pravili mladički; zdaj so namreč imeli več prostora kot takrat, 

ko so še ležali v jajcih. 

˝Mar mislite, da je to ves svet?˝ je rekla mati. ˝Razprostira se vse do drugega konca 

vrta, prav do župnikovega polja! Ampak tam še nisem bila! – No, zdaj ste menda vsi 

tukaj!˝ In je vstala. ˝Ne, nimam še vseh! Največje jajce še leži. Kako dolgo bo še 

trajalo? Zdaj mi že zelo preseda!˝ In je spet sedla. 

˝No, kako je kaj?˝ je rekla stara raca, ki je prišla na obisk. 

Toda mati raca je pomislila, da še malo valjenja ne more škoditi, potem ko je že tako 

dolgo sedela na jajcu. ˝To me ne skrbi,˝ je rekla, ˝ampak veš, da me malopridni oče 

teh račkov niti enkrat ni obiskal?˝ 

˝Naj si ogledam to jajce, ki noče počiti!˝ je rekla stara. ˝Verjemi mi, da je purje! Tudi 

meni so jih nekoč podtaknili in sem se z mladiči pošteno namučila, ker se bojijo vode, 

tako je to! Nikakor jih nisem mogla zvabiti vanjo! Gagala in kavsala sem, pa ni nič 

pomagalo! – Pokaži mi jajce! Seveda, purje je! Kar pri miru ga pusti in raje uči druge 

otročičke plavati!˝ 

˝Malo bom še posedela na njem,˝ je rekla raca, ˝če sem že tako dolgo sedela, bom pa 

še malo!˝ 

˝Kakor želiš!˝ je rekla stara raca in odšla.  

Končno je počilo tudi veliko jajce. ˝Čivk, čivk, čivk!˝ je dejal mladiček in se skotalil 

na plan; bil je silno velik in grd. Raca si ga je ogledala. ˝Kako strašno velik raček!˝ je 

rekla. ˝Nihče od drugih ni takšen! Puranček pa menda le ni! No, to bomo prav kmalu 

videli! V vodo z njim, pa če ga bom morala sama brcniti vanjo!˝ 

Naslednji dan je bilo lepo, prečudovito vreme; sonce je grelo zeleni repuh. Mati raca 

se je z vso družino podala k prekopu: čof! Je skočila v vodo. ˝Zmiga-gajte se!˝ je 

dejala in drug za drugim so rački čofnili v vodo. Voda jim je zalila glave, a so se kaj 
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kmalu vrnili na površje in nadvse lepo zaplavali; noge so se jim kar same od sebe 

premikale in vsi so bili v vodi, še celo grdi sivček je plaval z njimi. 

˝Ne, to pa že ne more biti puran!˝ je dejala. ˝Poglejte, kako lepo premika nožice, kako 

vzravnano se drži! Moj otročiček je! Pravzaprav je čisto lep, če ga le prav pogledaš! 

Ga, ga! – Pojdite z menoj, popeljala vas bom v svet in vas predstavila v račjaku, 

ampak vedno bodite v moji bližini, da vas ne bo kdo pohodil, in pazite se mačk!˝ 

In tako so prispeli v račjak. Tam je bil strašen vik in krik, kajti dve družini sta se 

ravsali za glavo jegulje, na koncu pa jo je pobrala mačka. 

˝Vidite, tako je na tem svetu!˝ je dejala mati raca in si obliznila kljun, saj so se tudi 

njej pocedile sline po jegulji. ˝Zdaj pa le na noge,˝ jim je rekla, ˝ in glejte, da se boste 

podvizali in se priklonili stari raci! Ona je tukaj najplemenitejšega rodu! V žilah ji teče 

španska kri, zato je tako tolsta, in, poglejte, okoli noge ima rdečo krpico! To je nekaj 

neverjetno čudovitega in najvišje odlikovanje, ki ga raca sploh lahko dobi. To pomeni, 

da nočejo, da bi se izgubila, in da jo morajo ceniti tako živali kot ljudje. –Zmigajte se! 

– Ne obračajte stopal navznoter! Dobro vzgojena račka postavlja noge karseda 

narazen, tako kot oče in mati! Tako, da! Zdaj pa se priklonite in recite ga, ga!˝ 

Tako so tudi storili; race okoli njih pa so jih pogledale in vzkliknile: ˝Glejte, no! Zdaj 

se nam bo prislinila pa še ta sodrga! Kot da na s ne bi bilo že dovolj! In fej, kakšen je 

tisti raček! Njega pa že ne nočemo v našo družbo!˝ - In že je zletela proti njemu raca 

in ga kavsnila v vrat. 

˝Pusti ga!˝ je rekla mati. ˝Saj ti nič noče!˝ 

˝Že, že, ko pa je tako velik in tako čuden!˝ je dejala raca, ki ga je kavsnila. ˝Zato je 

prav, da jih dobi po grbi!˝ 

˝Kako lepe otročičke imate!˝ je dejala stara raca s krpico okrog noge. ˝Vsi so lepi, 

razen enega, ki pa ni najbolj posrečen. Lepo bi bilo, ko bi ga lahko predelali!˝ 

˝To pa ne bo mogoče, vaša milost!˝ je dejala mati raca. ˝Sicer res ni lep, je pa nadvse 

dobrega srca in ne plava nič slabše od drugih; upam si celo reči, da bolje! Mislim, da 

bo lepši, ko bo odrastel, ali pa se bo sčasoma nekoliko zmanjšal! Predolgo je ležal v 

jajcu, pa ni dobil prave postave!˝ Potem mu je s kljunom razrahljala perje na vratu in 

mu ga lepo uredila. ˝Sicer pa je racak,˝ je dejala, ˝torej ni tako pomembno! Mislim, da 

bo dovolj močan, da se bo uveljavil!˝ 

˝Drugi rački pa so res ljubki!˝ je dejala stara. ˝Počutite se kot doma, in če boste našli 

glavo jegulje, mi jo le prinesite!˝ -  

In potem so bili kot doma. 

Ubogega račka, ki se je zadnji izlegel in bil tako strašno grd, pa so vsi grizli, suvali in 

se norčevali iz njega, tako race kot kokoši. ˝Prevelik je!˝ so vsi govorili, puran, ki se je 

rodil z ostrogami in je zato mislil, da je cesar, pa se je napihnil kakor ladja s polnimi 

jadri, se zagnal vanj in zakavdral, da mu je vsa kri šinila v glavo. Ubogi raček ni vedel, 

ne kod ne kam, tako silno žalosten je bil, ker je bil tako grd in v posmeh vsemu 

račjaku. 

Tako se je zgodilo prvi dan, pozneje pa je bilo le še huje. Ubogega račka so vsi 

preganjali, celo njegovi bratci in sestrice so kruto ravnali z njim ter mu venomer 

pravili: ˝Ko bi te le mačka pobrala, grdun grdunasti!˝ Mati pa je govorila:˝ Kaj bi dala, 

da bi bil daleč proč!˝ In race so ga grizle in kokoši kljuvale, dekla, ki jih je krmila, pa 

ga je brcnila. 

Tedaj pa jo je ucvrl in skočil kar čez plot. Ptički v grmovju so prestrašeno vzleteli. 

˝Ker sem tako grd,˝ je pomislil raček in zatisnil oči, a je še kar naprej bežal. Tako je 

prispel do velikega močvirja, kjer so prebivale divje race. Tu je ležal vso noč, tako 

utrujen in žalosten je bil. 
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Zjutraj so divje race vzletele in si ogledale novega prijateljčka. ˝Čigav pa si?˝ so ga 

spraševale, raček pa se je vrtec na vse strani in jih pozdravljal po svojih najboljših 

močeh.  

˝Obupno grd si,˝ so dejale divje race, ˝vendar nam je vseeno, da se le ne poročiš v 

našo družino!˝ - Ubožec! Saj sploh ni razmišljal o poroki, le to si je želel, da bi smel 

ležati v ločju in se nekoliko odžejati z močvirnico.  

Tam je ležal cela dva dneva, potem pa sta prišli dve divji gosi, pravzaprav gosaka – 

bila sta namreč samca; ni bilo še dolgo tega, kar sta pokukala na svet, pa sta bila še 

precej nesramna. 

˝Poslušaj, prijateljček!˝ sta mu rekla, ˝tako zelo grd si, da si nama prav všeč! Pridruži 

se nama in postani ptica selivka! V močvirju nedaleč od tod je nekaj srčkanih, prelepih 

divjih gosi, vse so še gospodične, ki bi ti lahko rekle ga! pri njih se ti sreča utegne 

nasmehniti, ko si tako grd!˝ - -  

˝Pok! Pok!˝ je v tistem trenutku odjeknilo in divja gosaka sta se mrtva zgrudila v ločje, 

voda pa je krvavo pordečela. Pok! Pok! Je spet odjeknilo, in jate divjih gosi so vzletele 

iz ločja, in spet je počilo. Velik lov je bil, lovci so ležali okrog močvirja, nekateri so 

celo sedeli na vejah, ki so se stezale nad ločje. Modrikast dim se je med temnimi 

drevesi valil kot oblaki in potem obvisel nad vodo. V mulj so pritekli lovski psi, čof 

čof, ločje in trsje se je zibalo na vse strani. Ubogi raček je bil ves preplašen, ravno je 

obrnil glavico, da bi jo skril pod perut, ko je že čisto poleg njega stal strašno velik pes; 

dolgi jezik mu je molel iz gobca, oči pa so mu grozno grdo žarele; račku se je že 

približal z gobcem, mu pokazal ostre zobe – in čof čof, odšel ne da bi ga zgrabil. 

˝Hvala bogu,˝ je vzdihnil raček, ˝tako grd sem, da me še pes noče ugrizniti!˝ 

In potem je čisto mirno ležal, medtem ko so šibre žvižgale v ločju in so odmevali streli 

z vseh strani.   

Šele pozno popoldne se je streljanje poleglo, ubožec pa se še zdaj ni upal pobrati; 

nekaj uric je še počakal, preden je pogledal okrog sebe, potem pa jo je ucvrl iz 

močvirja, kolikor so ga nesle noge; tekel je čez polja in travnike, pihalo pa je tako 

močno, da se je le s težavo prebijal. 

Proti večeru je dospel do majhne revne kmečke koče. Tako uboga je bila, da še sama 

ni vedela, na katero stran naj se zvrne, pa je zato raje stala pokonci. Burja je tako brila 

okrog račka, da se je moral opreti na repek, da ga ne bi odneslo; in postajalo je samo 

še huje in huje. Tedaj pa je opazil, da so vrata napol sneta s tečajev in da visijo tako 

postrani, da bi skozi režo lahko smuknil noter. In to je tudi storil. 

Tu je živela starka z mačkom in kokošjo. Maček, ki ga je klicala Sinko, se je znal 

grbiti in presti, celo iskril se je, če si ga božal proti dlaki. Kokoš je imela majcene 

kratke nožice, zato jo je klicala Kratkonožka; lepa jajca je nesla in starka jo je imela 

rada kot svojega otroka.  

Zjutraj si précej opazili tujega račka in maček je začel presti in kokoš kokodakati.  

 ˝Kaj pa je?˝je rekla starka in pogledala okrog sebe, ampak ker ni dobro videla, 

je mislila, da je raček rejena raca, ki se je izgubila. ˝To je pa lep ulov!˝ je dejala. ˝Zdaj 

bom imela račja jajca, če le ni racak! To bo treba preveriti!˝ 

 In tako so račka sprejeli za tri tedne na preizkušnjo, ampak o jajcih ni bilo ne 

duha ne sluha. Maček je bil gospodar v hiši, kokoš pa gospa in vedno sta govorila 

˝midva in svet˝, kajti mislila sta, da sta polovica sveta, in sicer boljša polovica. Raček 

je menil, da imajo drugi lahko drugačno mnenje, kar pa ni bilo po voljo kokoši.  

 ˝Znaš nesti jajca?˝ ga je vprašala. 

 ˝Ne!˝  

 ˝No, potem pa raje moči!˝ 

 In maček je dejal: ˝Se znaš grbiti, presti in se iskriti?˝ 
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 ˝Ne!˝ 

 ˝Potem pa raje pozabi na svoje mnenje, kadar govorijo pametni!˝  

 In raček se je ves čmerikav zavlekel v kot. Tedaj se je spomnil svežega zraka in 

sonca; obšla ga je prav nenavadna želja, da bi plaval po vodi, nazadnje si ni mogel kaj, 

da tega ne bi zaupal kokoši. 

 ˝Le kaj ti pride na um?˝ je vprašala. ˝Nič dela nimaš, pa se ti pletejo take 

neumnosti po glavi! Znesi kako jajce ali pa predi, pa te bo minilo.˝ 

 ˝Ampak tako lepo je plavati!˝ je dejal raček. ˝Tako lepo je, če ti voda pljuska 

čez glavo in se potapljaš na dno!˝ 

˝Res lepa zabava!˝ je rekla kokoš. ˝Zmešalo se ti je! Vprašaj mačka, on je 

najpametnejši, kar jih poznam, ali rad plava in se potaplja. O sebi raje sploh ne 

govorim. – Vprašaj kar najino gospodarico, staro gospo, pametnejše od nje ni na 

svetu! Misliš, da jo veseli plavanje in pljuskanje vode čez glavo?˝ 

˝Ne razumete me!˝ je dejal raček. 

˝No, če te mi ne razumemo, kdo pa te bo! Menda ne misliš biti pametnejši od mačk in 

starke, da ne govorim o sebi! Le kaj te je prijelo, otrok! Raje se zahvali stvarniku za 

vso našo dobroto, ki si je bil deležen! Mar nisi prišel na toplo in imaš družbo, od 

katere se lahko česa naučiš? Ampak ti si bedak in s tabo ni dobro zobati češenj! 

Verjemi mi! Pravim ti neprijetne stvari, ker ti hočem dobro, po tem spoznaš prave 

prijatelje! Le glej, da boš nesel jajca in da se boš naučil presti ali pa iskriti!˝ 

˝Raje grem v širni svet!˝ je dejal raček. 

˝Pa pojdi!˝ je rekla kokoš. 

Tako je raček odšel; plaval je po vodi, se potapljal, ampak vse živali po vrsti so se ga 

zaradi njegove grdote izogibale. 

Prišla je jesen, listi v gozdu so porumenele in porjaveli, ujeli so se v veter, da so 

vrtinčili krog in krog, zrak v višavah pa se je ohlajal; oblaki so bili težki od sodre in 

snega, na graji pa je stal krokar in od mraza vreščal: ˝Av, av!˝ Že ob sami misli na to 

te je dodobra zmrazilo; ubogemu račku se res ni dobro godilo. 

Nekega večera, ko je sonce tako čudovito zahajalo, je iz grmičevja vzletela jata lepih 

velikih ptic; raček še nikoli ni videl tako lepih – svetlikale so se od beline in imele 

dolge vitka vratove. Bili so labodi, iz grl se jim je izvil zategel glas, razširili so krasna 

dolga krila in odleteli z mrzlih travnikov v toplejše kraje, na odprta morja! Dvigali so 

se vse višje in višje, malega grdega račka pa je ob tem čudno stiskalo pri srcu; v vodi 

se je vrtel kot kolo, stegnil je vrat karseda visoko za njimi in kriknil tako glasno in 

čudno, da se je še sam ustrašil. Oh, seveda ni mogel pozabiti teh lepih ptic, srečnih 

ptic, in takoj ko jih ni več videl, se je potopil prav do dna, in ko je spet izplaval, je bil 

še vedno ves iz sebe. Ni vedel, kako se ptice imenujejo in kam letijo, še na misel mu 

ni prišlo, da bi si želel take lepote, srečen bi bil že, ko bi ga že race sprejele medse! – 

Uboga grda živalca! 

Zima je bila vse bolj kazala zobe. Raček je nenehno plaval po vodi, da ne bi docela 

zamrznila; luknja, v kateri je plaval, pa je z vsako nočjo postajala ožja in ožja; tak 

mraz je bil, da je led kar pokal; raček je nenehno brcal z nožicami, da voda okrog 

njega ne bi zamrznila; nazadnje pa je le obnemogel, čisto negibno je obležal in 

zamrznil v ledu. 

Zgodaj zjutraj je prišel mimo kmet, ga zgledal, stopil k njemu in s coklo razbil led ter 

ga odnesel domov ženi. Tam so ga oživili. 

Otroci so se želeli z njim igrati, raček pa je mislil, da mu hočejo storiti kaj hudega, in 

ves prestrašen zletel v golido, da je mleko pljusknilo po sobi; žena je kriknila in vila z 

rokami, takrat pa je zletel v koritce, v katerem je bilo maslo, in potem dol v skrinjo z 

moko in spet ven. Joj, kakšen je bil potem! Žena je kričala in mahala za njim z grebljo, 
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otroci pa so v lovu za račkom cepali drug čez drugega, se smejali in kričali! Še dobro, 

da so bila vrata odprta, ucvrl jo je ven med grme v novozapadli sneg – tam pa je ves 

omotičen obležal. 

Preveč žalostno bi bilo govoriti o vseh nadlogah in bedi, ki jih je izkusil v hudi zimi. 

Ležal je v močvirnem trsju, ko je sonce spet začelo greti, škrjančki so žvrgoleli – lepa 

pomlad je bila.  

Tedaj pa je na lepem razprl krila, močneje so zaprhutala kot prej in ga z vso močjo 

vzdignila. In še preden se je dobro zavedel, se je znašel na velikem vrtu, kjer so 

cvetele jablane, kjer je dehtel španski bezeg in se sklanjal z dolgimi zelenimi vejami 

proti vijugastemu preklopu! O, kako lepo je bilo, kakšna pomladanska svežina! In tik 

pred njim so iz goščave priplavale trije lepi beli labodi; zaprhutali so s perjem in 

lahkotno zdrsnili po vodi. Raček je prepoznal te čudovite živali in prevzela ga je 

prečudna žalost. 

˝Kar k njim poletim, h kraljevskim pticam! Pobile me bodo, ker si jim jaz, ki sem tako 

grd, upam približati! Pa saj je vseeno! Bolje, da me ubijejo one, kot da me ščipajo 

race, kljujejo kokoši, kot da me brca dekla, ki skrbi za kokošnjak, in da pozimi trpim 

silne muke!˝ In poletel je na vodo in zaplaval proti čudovitim labodom, ti pa so ga 

zagledali in zaprhutali s perjem proti njemu. ˝Kar ubijte me!˝ je dejal ubožec in sklonil 

glavico proti vodni gladini v pričakovanju smrti. 

-Ampak kaj je uzrl v bistri vodi? Zagledal je lastno podobo, toda ni bil več neroden,  

črnosiv ptič, grd in neprijeten, temveč labod! 

Nič ne de, če se rodiš v račjaku, da se le izležeš iz labodjega jajca! 

Resnično vesel je bil kljub bedi in trpljenju, ki ju je prestajal; zdaj je toliko bolj cenil 

svojo srečo, vso lepoto, ki ga je pozdravljala. – Veliki labodi pa so plavali okrog njega 

in ga božali s kljuni. 

Na vrt se je usulo nekaj otročičev, ki so metali kruh in žito v vodo, in najmlajši je 

zaklical: 

˝Tam je še en nov!˝ Drugi otroci so tudi vzkliknili od veselja: ˝res, nov labod je 

prišel!˝ Zaploskali in zarajali so v krogu, steklo so k očetu in materi in potem so metali 

mrvice kruha in potice v vodo in vsi so pravili: ˝Novi je najlepši! Tako mlad in tako 

lep je!˝ Odrasli labodi pa so se mu priklanjali.  

Ob tem mu je postalo dokaj nerodno, glavico je skril pod perut in sploh ni vedel, kaj 

naj počne! Bil je presrečen, ne pa prevzeten, kajti dobro srce se nikoli ne prevzame! 

Pomislil je, kako so ga preganjali in zasmehovali, zdaj pa je slišal ,da je najlepši med 

lepimi pticami. In španski bezeg se mu je poklonil z vejami, da so se skoraj dotaknile 

vodne gladine, sonce pa je posijalo nadvse toplo in dobrotljivo. Zaprhutal je s perjem, 

dvignil vitki vrat in vrisnil iz vsega srca: ˝O toliki sreči nisem niti sanjal, ko sem bil še 

grdi raček!˝  
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C. P. ESTÉS: GRDI RAČEK (2002) 

Bližal se je čas žetve. Starke so izdelovale zelene punčke iz žitnih snopov. Starci so 

popravljali odeje. Dekleta so vezla krvavo rdeče cvetice na svoje bele obleke. Fantje 

so prepevali med obračanjem zlatega sena. Ženske so pletle pisane srajce za 

prihajajočo zimo. Moški so pomagali pobirati, puliti, rezati in kopati sadeže, ki jih je 

rodilo poletje. Veter je začel rahljati liste, nato malo bolj in z vsakim dnem še bolj. In 

spodaj ob reki je mati raca sedela na svojem gnezdu jajc. 

 Za mater raco se je vse odvijalo, kot je bilo prav, in nazadnje so jajca drugo za 

drugim zadrhtela in se zatresla, dokler niso popokale lupine in so iz njih prilezli 

mladički. Toda eno jajce je ostalo, zelo veliko jajce. Mirovalo je kot kamen. 

 Mimo je prišla stara raca in mati raca se je pohvalila s svojimi otroki.  

 ˝Niso ljubki?˝ se je pobahala. Toda stara raca je postala pozorna na neizleženo 

jajce in poskusila je odvrniti mater raco, da bi še naprej sedela na njem. 

˝Purje jajce je,˝ je vzkliknila stara raca, ˝sploh ni prava vrsta jajca. Pure ne spraviš v 

vodo, veš.˝ Vedela je, saj je poskusila. 

 Toda mati raca je pomislila, da še malo valjenja ne more škoditi, potem ko je 

že tako dolgo sedela na jajcu. ˝To me ne skrbi,˝ je rekla, ˝ampak veš, da me 

malopridni oče teh račkov niti enkrat ni obiskal?˝ 

 Naposled je veliko jajce le zadrgetalo in se premaknilo. Razpočilo se je in iz 

njega se je izkotalilo veliko, neznansko nerodno bitje. Njegova koža je bila vsa 

preprežena s kodrastimi rdečimi in modrimi žilami. Njegove noge so bile bledo 

vijoličaste. Oči prozorno rožnate. 

 Mati raca je dvignila glavo, iztegnila vrat in se zastrmela vanj. Ni si mogla 

pomagati: res je bilo grdo. ˝Mogoče je pa res puran,˝ jo je zaskrbelo. Toda ko je grdi 

raček odtacal v vodo za drugimi rački, je videla, da dobro plava. ˝Da, eden moji je, 

čeprav je zelo posebnega videza. Ampak če prav pogledaš…, je skoraj čeden.˝ 

 Predstavila ga je drugim bitjem na dvorišču, a preden se je zavedela, je čez 

dvorišče šinila druga raca in kavsnila grdega račka v vrat. Mati raca je zavpila: ˝Pusti 

ga!˝ Toda nasilnica je zasikala:˝Tako čuden je in grd. Prav je, da jih dobi po grbi!˝  

 In račja kraljica z rdečo liso na nogi je rekla: ˝Oh, še en zarod! Kakor da ne bi 

bilo dovolj ust, ki jih je treba nahraniti. In tisti tam, tisti veliki in grdi, no, gotovo je 

napaka.˝  

 ˝Ni napaka,˝ je rekla mati raca. ˝Zelo močan 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.  

 Toda vsi so na vse načine nadlegovali grdega račka. Suvali so ga, grizli, 

kljuvali, sikali in vreščali nanj. Mučili so ga vse huje in huje. Skrival se je, umikal, 

cikcakal levo in desno, a ni mogel ubežati. Bil je nesrečen, kot bi bilo vsako bitje na 

njegovem mestu. 

 Mati ga je sprva branila, a tudi ona se je počasi naveličala in nazadnje je 

obupano vzkliknila:˝Ko bi le odšel proč!˝ In grdi raček je zbežal. Večino peres so mu 

izpulili in videti je bil ves zamazan od blata, tekel je in tekel, dokler ni pritekel do 

velikega močvirja. Legel je na breg, iztegnil vrat in od časa do časa srknil malo vode. 

 Iz ločja sta ga opazovala divja gosaka. Bila sta mlada in ošabna. ˝Poslušaj 

prijateljček,˝ sta se zahihitala. ˝Bi šel z nama v sosednje močvirje? Imajo jato mladih, 

neporočenih gosi, ravno pravih za izbiro.˝ 

 Nenadoma so odjeknili streli, gosaka sta se mrtva zgrudila v ločje in močvirna 

voda je krvavo pordečela od njune krvi. Grdi raček je planil v vodo in se skril, medtem 

ko so vse naokrog pokali streli in se je kadilo in so lajali psi. 
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 Naposled je močvirje potihnilo in raček je tekel in poletaval tako daleč, kolikor 

je mogel. Mračilo se je, ko je dospel do borne kolibe z vrati, ki so visela na vrvici, 

imela je več razpok kot zidov. V njej je živela razcapana starka z zmršenim mačkom 

in škilasto kokošjo. Maček se je preživljal z lovljenjem miši, kokoš pa z nesenjem jajc. 

 Starka se je razveselila ob pogledu na račka. Mogoče pa bo tole leglo jajce, je 

pomislila, in če ne bo, ga lahko ubijem in pojem. Tako je raček ostal, vendar sta ga 

maček in kokoš hudo trpinčila. Nazadnje je kokoš pripomnila: ˝Kakšna korist je od 

tebe, če ne znaš nesti jajc in ne moreš loviti?˝ 

 ˝Kar imam najraje,˝ je zavzdihnil raček, ˝je to, da sem ˝spodaj˝, pa naj sem pod 

širokim modrim nebom ali pod hladno modro vodo.˝ Za mačka ni imelo nobenega 

smisla biti pod vodo in oštel je račka zaradi neumnih sanj. Za kokoš ni imelo 

nobenega smisla, da bi si zmočila peresa, zato se je tudi ona norčevala iz račka. Kmalu 

mu je bilo jasno, da ne bo imel miru, zato je odšel, da bi videl, ali bo kje drugje kaj 

bolje. 

 Prišel je do ribnika, in ko je zaplaval v njem, se je shladilo in zazeblo ga je. 

Nad njim se je spreletavala jata bitij, najlepših, kar jih je kdaj videl. Nekaj se mu vpila 

navzdol, in ko je slišal njihove glasove, mu je srce poskočilo in pokalo obenem. 

Odgovoril jim je z glasom, ki ga dotlej še ni izdavil. Nikoli ni videl lepših bitij od 

tistih in še nikoli se ni počutil bolj osamljenega. 

 Obračal se je v vodi in obračal, da je gledal za njimi, dokler niso odletela in mu 

izginila izpred oči. Potopil se je na dno ribnika in se drhte zgrbil. Bil je ves iz sebe, 

kajti začutil je strašno ljubezen do tistih velikih belih ptic, ljubezen, ki je ni mogel 

razumeti.  

 Zapihal je mrzel veter in pihal je čedalje močneje, dneve in dneve, in na slano 

je padel sneg. Starci so drobili sneg v vedrca za mleko in starke so predle dolgo v noč. 

Matere so ob svečavi hranile tri usta hkrati in moški so iskali ovce pod belim 

polnočnim nebom. Mladeniči so do pasu gazili v snegu, ko so odhajali molst, in 

dekleta so si predstavljala, da vidijo njihove obraze, ko so kuhala. In spodaj ob ribniku 

je moral raček plavati hitreje in hitreje v krogih, da voda okrog njega ne bi zamrznila. 

 Nekega jutra se je prebudil vklenjen v led in začutil je, da bo umrl. Prileteli sta 

dve divji raci in se podrsali po ledu. Ogledali sta si račka. ˝Grd si,˝ sta zagagali. 

˝Škoda, kako žalostno. Nič se ne da narediti za takega, kot si ti.˝ In sta odleteli. 

 K sreči je prišel mimo kmet, zlomil je led s svojo palico in nahranil račka. 

Dvignil ga je, zataknil pod plašč in odnesel domov. V kmetovi hiši so otroci segali po 

račku, a se je bal. Odprhutal je na škarnike in ves prah z njih je padel na koritce, v 

katerem je bilo maslo. Nato je strmoglavil naravnost v lončeno golido z mlekom, in ko 

se je ves moker in trepetav mukoma priplazil ven, se je prevrnil v skrinjo z moko. 

Kmetova žena ga je podila z metlo otroci so vreščali od smeha.  

 Raček je odprhutal skozi mačja vrata in napol mrtev obležal v snegu. Počasi se 

je odvlekel naprej, dokler ni prišel do drugega ribnika, nato do naslednje hiše, 

naslednjega ribnika, naslednje hiše in tako preživel zimo, ves čas med življenjem in 

smrtjo. 

 Naposled se je vrnil nežen dih pomladi. Starke so stresale pernice in stari so 

slekli dolge spodnje hlače. Ponoči so prihajali novi otročki, medtem ko so očetje 

korakali po dvorišču pod zvezdnatim nebom. Podnevi so si dekleta vpletala narcise v 

lase in mladeniči so gledali njihove gležnje. In na bližnjem ribniku se je voda otoplila 

in grdi raček, ki je plava na njem, je razširil krila.  

 Kako močna in velika so bila. Dvignila so ga visoko nad zemljo. Iz zraka je 

videl sadovnjake v belih oblačilih, kmete za plugi, mladiče vseh vrst, kako so se valili, 

prevračali, brenčali in plavali. Na ribniku so veslali trije labodi, prav tista prelepa bitja, 
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ki jih je videl prejšnjo jesen; tista, ob katerih ga je zabolelo srce. Začutil je, kako ga 

vleče k njim. 

 Kaj če se bodo pretvarjali, da sem jim všeč, nato pa bodo smeje odleteli, brž ko 

se jim bom pridružil, je pomislil raček. Vendar se je počasi spustil iz zraka navzdol in 

pristal na ribniku, srce mu je močno razbijalo.  

 Brž ko so ga labodi zagledali, so zaplavali proti njemu. Nedvomno bo to moj 

konec, je pomislil raček, a če že moram umreti, naj me raje ubijejo ta prelepa bitja kot 

lovci, kmetice ali dolge zime. Sklonil je glavo in čakal na udarce. 

 Toda, glej! Na vodni gladini je zagledal odsev laboda v popolni obleki: snežno 

belo perje, temne oči in vse drugo. Grdi raček se sprva ni prepoznal, kajti videti je bil 

natančno tak kot prelepi tujci, natančno tak kot tisti, ki jih je občudoval od daleč. 

 In izkazalo se je, da je res eden od njih. Njegovo jajce se je po naključju 

skotalilo v račjo družino. Bil je labod, prelep labod. In bilo je prvič, da so se mu 

približale ptice njegove vrste in se ga nežno in ljubeče dotaknile s konicami kril. 

Pogladile so ga s kljuni in ga pozdravljale, ko so plavale okrog in okrog njega. 

 In otroci, ki so pritekli nakrmit labode s krušnimi drobtinami, so zavpili: ˝Tam 

je še en nov!˝ Kot počnejo otroci povsod, so stekli, da bi povedali vsem. Starke so 

prišle k vodi in razpletle svoje dolge srebrne lase. Mladeniči so zajeli temno zeleno 

vodo v svoje dlani in škropili dekleta, ki so zardevala kot cvetni listi. Moški so 

prenehali molsti, da so globoko zadihali. Ženske so pustile svoje opravke, da so se 

smejale s svojimi partnerji. In starci so pripovedovali zgodbe o tem, da je vojna 

predolga in življenje prekratko. 

 In drug za drugim, ker življenje in strast in čas minevajo, so odplesali proč; 

mladeniči, dekleta, vsi so odplesali. In stari, možje, žene, vsi so odplesali. Otroci in 

labodi, vsi so odplesali…, ostali smo sami mi.. in pomlad… in spodaj ob reki druga 

mati raca, ki je sedla na svoje račje gnezdo.  

(C.P.Estes, 2002, str. 156-160) 
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INTERVJU 

1. Kdaj ste zvedeli, da je Vaš otrok ˝drugačen˝?  

2. Kako ste se počutili ob zavedanju, da ste rodili otroka s posebnimi potrebami? 

3. Kakšno diagnozo so postavili Vašemu otroku? 

4. Kdo Vam je stal ob strani ob soočanju z diagnozo? 

5. Kako so potekali Vaši prvi meseci, morda leta z otrokom s posebnimi 

potrebami? 

6. V pravljici Grdi raček je mama raca svojega račka najprej ščitila in zagovarjala 

pred drugimi, kasneje pa si je le želela, da bi odšel, da bi bila rešena vseh težav in bi 

bila sprejeta v okolju. Kaj menite o tem? Ste že slišali za kakšen primer, ko mati 

svojega otroka zapusti zaradi prehudih pritiskov okolja? 

7. Tudi mama Puhanka v pravljici Veveriček posebne sorte je doživela krizo in 

odšla po spodbudo k modri Replji. Ste se kdaj počutili tako nemočno, da bi najraje 

odnehali? Kdo vam je v kriznih trenutkih najbolj stal ob strani? 

8. Če se morda vrneva nazaj, kako ste prebrodili vse faze od zanikanja, žalovanja 

do končne sprijaznitve z diagnozo in sprejetjem otroka takšnega, kakršen pač je?  

9. Kako bi se lažje opisali- kot mama raca v Grdem račku ali kot mama Puhanka 

v Veveričku posebne sorte?  

10. Katera izmed pravljic najbolje ponazori vaše sprejemanje vašega otroka na 

začetku njegovega življenja? 

11. S katerimi besedami bi nagovorili starše, ki se znajdejo v podobni situaciji, ko 

se jim rodi otrok s posebnimi potrebami? S katerimi besedami bi jih opogumili? 


