Brzydkie kaczątko – streszczenie, interpretacja
Streszczenie
„Brzydkie kaczątko” to baśń napisana przez duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena
. Opowiada ono o tytułowym ptaku. Poznajemy go, gdy wykluwa się z jaja – a wykluwa się
później niż inne kaczęta, co martwi mamę kaczkę. Nie jest ona też zadowolona z tego, że
kaczątko jest bardzo nieładne. Wprawdzie docenia, że jej dziecko potrafi bardzo dobrze pływać,
ale wszyscy inni na podwórku (nawet kury) źle odnoszą się do niego z powodu jego brzydoty.
Wreszcie nawet mama kaczka nie chce się zadawać ze swoim dzieckiem.
Kaczątko ucieka i wędruje po okolicy. Spotyka między innymi dwa dorodne gąsiory, które
jednak zostają zastrzelone przez myśliwych. Pies myśliwych obwąchuje naszego bohatera, ale
pozwala mu odejść, bo nie uważa go chyba za zbyt interesującą zdobycz. Później bohater trafia
do domu, gdzie żyje staruszka, kot i kura. Kura zachęca kaczątko, by zaczęło znosić jajka i nie
rozumie tego, że tęskni ono za pływaniem.
Wreszcie nasz bohater opuszcza chatkę. Jest jesień i widzi piękne ptaki, odlatujące do ciepłych
krajów – są to łabędzie i brzydkie kaczątko bardzo chciałoby być takie, jak one. Zima jest ciężka
dla samotnego zwierzątka. Prawie ginie ono z głodu i zimna. Udaje mu się jednak dotrwać do
wiosny. Wtedy spotyka łabędzie, które powróciły z ciepłych krajów. Chce je prosić, żeby go
zabiły, bo nikt go nie kocha. Jednak patrzeć w wodę, widzi, że sam jest łabędziem! I to – być
może – najpiękniejszym ze wszystkich. Wyjaśnia się, że kaczka wysiedziała łabędzie jajo, które
trafiło w jakiś sposób do jej gniazda. Małe łabędzie są dość nieładne i dopiero z wiekiem
pięknieją – stąd problemy naszego bohatera.
Interpretacja
Brzydkie kaczątko mówi o tym, że nie wolno źle traktować osób, które wydają nam się gorsze z
powodu urody, kalectwa lub innych problemów. Bo w każdym człowieku kryć się może
niezwykłe piękno i dopiero z biegiem czasu wyjdzie ono na światło dzienne. Nigdy nie wiemy,
czy osoba nieatrakcyjna nie zostanie wspaniałym naukowcem, pisarzem lub sportowcem! Nie
wiemy też, czy człowiek, którego nie doceniamy z jakiegoś powodu, nie ma czasem złotego
serca! Należy być tolerancyjny wobec osób innych niż my. Trzeba też być wiernym własnym
marzeniom – w końcu gdyby kaczątko posłuchało kury i nie wróciło do pływania w wodzie, nigdy
nie zorientowałoby się, że tak naprawdę jest wspaniałym łabędziem!

