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Mladinska književnost in različni mediji – primerjalna analiza
Cesarjevih novih oblačil (novela, pravljica, radijska igra)

Namen prispevka je primerjalna analiza (1) srednjeveških novel Don Juana Manuela (1282–1348) iz zbirke Grof
Lukanor (1335), posebej sedme zgodbe Kaj se je zgodilo kralju s tremi prevaranti, (2) avtorske pravljice Hansa Christiana
Andersena (1805–1875) z naslovom Cesarjeva nova oblačila (1837) ter (3) dramske igre za otroke Milana Jesiha (1950)
z istim naslovom (1997). Dva tisoč let star motiv cesarjevih novih oblačil, ki je pogost tudi v mladinski književnosti, sicer
lahko najdemo v številnih kulturah in številnih inačicah, oblikah in medijih – je univerzalni motiv, ki si ga je vsaka kultura pri-
lagodila glede na kontekst.

The aim of this contribution is a comparative analysis (1) of medieval short stories by Don Juan Manuel (1282-1348)
from the collection El Conde Lukanor (1335), especially the story no. 7 The King and Three Fraudsters, (2) Hans Christian
Andersen’s (1805-1875) fairy tale The Emperor’s New Clothes (1837) and (3) the children’s play by Milan Jesih (1950)
with the same title. The two-thousand year old theme of the emperor’s new clothes, which is also common in literature for
the young, can be found in numerous cultures, variants, forms and media – it is a universal theme, adapted by each cul-
ture in line with its specific context.

Don Juan Manuel
Don Juan Manuel1 je v kastiljski španščini napisal Knjigo zgodb grofa Lukanora in Patronia

(Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio, 1328, 1330, 1335), s skrajšanim naslovom
Grof Lukanor oziroma Grof Lukanor in Patronio. Knjiga je sestavljena iz enainpetdesetih kratkih
zgodb, dolgih od ene do dveh strani. V njej lahko zasledimo različne motivno-tematske prvine,
vzete iz različnih virov, npr. starodavne Pančatantre (Kako je bil braman osleparjen za kozo), zbirke
Gesta Romanorum (13.–14. stoletje), Ezopovih basni, Boccaccia idr. Literarnozgodovinsko je knji-
ga uvrščena v kategorijo pikaresknih zgodb ali novel. Te temeljijo na pogovorih med grofom Lu-
kanorom in njegovim svetovalcem Patroniom. Grof Lukanom posredno sprašuje Patronia za na-
svete (»Nekateri so mi predlagali ...«, »Nekateri hočejo ...«), Patronio pa spoštljivo odgovarja – po-
sredno in z zgodbo, ki se mu zdi povezana z grofovim vprašanjem. Med zgodbami se najdejo
primere, prilike, eksempli, spodbudni ali svarilni zgledi; vseh enainpetdeset zgodb ima svojo okvir-
no zgodbo, ki se začne z vprašanjem oziroma problemom, nadaljuje z zgledom in zaključi z rav-
nanjem, ki je v skladu z zgledom.

Zgodba z naslovom O kralju in treh prevarantih ima zanimiv zaplet: h kralju pridejo trije tkalci
in se ponudijo, da mu stkejo takšno blago, ki ga lahko vidijo le zakonski sinovi. Kralj je ponudbe

1 Don Juan Manuel (1282–1348) je bil drugi sin kastiljskega vladarja in njegove druge žene Beatrice Savojske ter vnuk
Ferdinanda III. Kastiljskega. Podedoval je nekaj posestev in plemiških naslovov (vojvoda iz Villene, lord iz Elcheja in
guverner Murcie). 
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vesel, saj meni, da bo tako vedel, kdo so zakonski sinovi v njegovem kraljestvu, ki so lahko edini
zakoniti dediči. Sleparji prepričajo kralja, da ga nimajo namena goljufati, zato se strinja, da jim da
predplačilo ter da se oni zaprejo v palačo z vsemi dragocenostmi, dokler ne izdelajo oblačil zanj.
Sledi ogled oblačil in sprenevedanje vseh, ki si ne upajo priznati, da oblek ne vidijo, ker po-
dvomijo o svojem poreklu in se zbojijo, da bodo tudi drugi podvomili o njih in njihovem socialnem
statusu zakonskih sinov oziroma zakonitih dedičev – podvomi tudi kralj, ki se zato zboji, da bo
ostal brez kraljestva. Tako gol jezdi na konju, dokler mu temnopolti mladenič ne reče, da ga ne
zanima, čigav sin je, vendar mu mora povedati, da je brez oblek. Kralj mladeniča da prebičati, ven-
dar na koncu le spozna, da je bil prevaran – toda prevaranti so že daleč in so odnesli s seboj vse,
kar so dobili od kralja.

Don Juan Manuel in Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen (1805–1875), čigar 200. obletnico rojstva je leta 2005 praznoval ves

svet, je bil v središču pozornosti že nekaj let pred jubilejem, zato so njegovo delo, medbesedilne
povezanosti, vplivi, motivi ipd. skrbno in podrobno raziskani. Andersen je veliko potoval, okrog
tridesetkrat je bival v tujini – če seštejemo vse njegove poti, je preživel devet let svojega življenja
zunaj Danske. V avtobiografijah, dnevnikih, pismih in potopisih je več pisal o srečanjih s slavnimi
ljudmi, manj pa o svojem ustvarjanju in delu. Ko je potoval z Dunaja v Trst, se je Andersen dvakrat
ustavil tudi v Ljubljani. Prvič s kočijo, 19. in 20. marca 1846, in drugič z vlakom 30. in 31. maja
1854. Obakrat je prespal v hotelu Stadt Wien.2 Navdušen je bil nad vhodom v Postojnsko jamo
in nad kraško pokrajino, kar je zapisal v dnevniku in svoji drugi mitopoetizirani avtobiografiji z
naslovom Pravljica mojega življenja (1855).3 Andersen je napisal več kot sedemdeset knjig, pred-
vsem je znan po pravljicah za otroke. Napisal je več kot dvesto pravljic, nekatere izmed njih so
ponarodele, npr. Grdi raček, Kraljična na zrnu graha, Slavec, Palčica, Cesarjeva nova oblačila idr.
Motiv za slednjo je povzel po Don Juanu Manuelu, vendar je besedilo spremenil.

Finski folklorist Antti Aarne v prvem indeksu motivov iz leta 1910 oziroma v ponatisu iz leta
1961 navaja motiv, v katerem prevarant ponudi kralju (ne cesarju), da mu naredi takšna oblačila,

2 Hotel Stadt Wien je stal na mestu današnje Name, na vogalu Cankarjeve in Slovenske ceste. Po domače se je tam
reklo Pri Maliču, ker je hotel zgradil Andrej Malič. V dvorani Maličevega hotela (tam nekje, kjer je danes kino Komuna)
je 1896 potujoči kino prvič v Ljubljani predvajal filme (Gea 7, 1994).

3 V dnevniku je zapisal: »Četrtek, 19. marca – Ob pol petih sem že popil vso kavo. Potem sem se ves dan vozil prek hri-
bovite pokrajine. Pomlad se je ponekod že napovedovala v žitnem polju, na vrbah in na sadnem drevju, ki je že cvete-
lo. Kosil sem v Celju. Pozno zvečer sem prispel v Ljubljano. Spet so nam vzeli potne liste. To me je razjezilo. V hotelu
Stadt Wien je bil zelo objesten natakar.« O svojem drugem obisku v Ljubljani je zapisal: »Torek, 30. maja – Čez noč
prek Semmeringa skozi silovit dež. V Mürzzuschlagu ob prihodu v vagon nismo mogli potrditi naših vozovnic za nadalj-
njo vožnjo. Sprevodnik nam je pomagal, da smo to storili v Brucku. Zdaj je Einer /njegov sopotnik, op. p./ zbolel, bru-
hal je skozi okno vagona. Zelo me je skrbelo zanj. Bil je tudi siten. Zvečer smo prišli v Ljubljano, tam, v hotelu Stadt
Wien, slab sprejem in slaba hrana. Pozabil sem pokrivalo. Sreda, 31. maja – Moral sem vstati ob štirih zjutraj. Sam
sem moral s prtljago na postajo. Vstopil sem v majhen, grd vagon z zelo prijaznim človekom iz Trsta. Einer je odlično
spal in ni kaj dosti videl. Nisem ga mogel spraviti iz vagona, ko je večina že odšla. Potem pa je bil zelo siten in nepri-
jeten. Ob tem mi je bilo kar slabo. Lepa krajina. V Adelsbergu /Postojni, op. p./ kosilo. Videl vhod v znamenito jamo.
Ob 91/2 smo prispeli v Trst.« – Enote iz Andersenovega dnevnika je iz danščine prevedel Igor Gruden, predsednik
Društva slovensko-danskega prijateljstva, za objavo pa pripravil knjižničar Vojko Zadravec za mednarodni simpozij
Andersen danes v organizaciji Pionirske knjižnice Ljubljana (6. 4. 2005).



ki bodo vidna le zakonskim otrokom. Ameriški folklorist Stith Thompson v drugem indeksu moti-
vov (1932–1937, 1961, 1997) navaja motiv cesarjevih novih oblačil in povezave s sorodnimi mo-
tivi.4 Nemški znanstvenik Hans Jorg Uther pa v tretjem indeksu iz leta 2004 beleži razširjeno inači-
co istega motiva: na eni strani navaja motiv prevaranta, ki pride na dvor pod pretvezo, da je slikar
plemenitega porekla, in se ponudi bogatašu, da mu za denar poslika hišo, pri čemer ga prepriču-
je, da njegove poslikave lahko vidijo le nedolžna dekleta oziroma zveste žene,  na drugi strani pa
navaja motiv, na katerem temeljijo Manuelova, Andersenova in Jesihova zgodba – o prevarantih,
ki se pretvarjajo, da lahko naredijo oblačila ali pokrivala, ki jih lahko vidijo le tisti, ki so plemenite-
ga porekla. Vsi trije indeksi povezujejo osnovni motiv kraljevih, cesarjevih, vladarjevih ipd. novih
oblačil z bližnjimi in/ali daljnimi motivi, npr. motivom gole osebe, prevare, preizkušenj, iluzije. 

Novela Don Juana Manuela je eden izmed prvih ohranjenih pisnih virov motiva o preizkušnjah,
prevarah, iluzijah.5 Andersen je spremenil nekaj detajlov Manuelove zgodbe, predvsem ključni
detajl o treh tkalcih oziroma o tem, kdo lahko vidi kraljeva nova oblačila. Teorija mladinske
književnosti govori o tem, da gre za motiv, ki govori o konformizmu odraslih. V verziji Don Juana
Manuela, ki je besedilo za odrasle, je ključno, da obleke lahko vidijo le tisti, ki so zakonski sinovi
svojih očetov, torej plemenitega porekla. V Andersenovi pravljici lahko oblačila vidijo le tisti, ki so
sposobni za svojo službo. Pri Jesihu pa npr. cesarjeva nova oblačila lahko vidijo le tisti, ki niso
neumni. Resnico o kraljevih novih oblačilih na koncu Manuelove novele pove temnopolt mladenič
(suženj), v Andersenovi pravljici resnico o cesarju pove nedolžen otrok, ki ima funkcijo arhetipa
božanskega otroka, v Jesihovi igri pa tudi otrok (s to razliko, da otrokove resnice, da je cesar nag,
množica ne ponovi, kar se zgodi v Manuelovi in Andersenovi verziji). 

Povezavo z Don Juanom Manuelom je Hans Christian Andersen omenjal že sam (npr. v pred-
govorih svojih pravljic), v znanstvenih krogih pa je na medbesedilno povezavo prva opozorila
Annete Madsen, in sicer v referatu z naslovom Grof Lukanor Don Juan Manuel kot inspiracija za
Hansa Christiana Andersena in druge evropske pisatelje, ki ga je leta 1999 predstavila na eni izmed
konferenc o Andersenu (glej Madsen 1999). Med novelo Don Juana Manuela in Andersenovo ina-
čico motiva obstajajo tako bistvene podobnosti kot razlike. V obeh zgodbah nastopajo prevaran-
ti, ki (od zunaj) pridejo na kraljev/cesarjev dvor. V prvi nastopajo trije, v drugi dva. Oba avtorja s
tem nakazujeta, da prevare bolj prihajajo od zunaj kot od znotraj, četudi je bistven element v obeh
primerih motiv samoprevare. Ključna razlika med obema besediloma je dejstvo, kdo bo lahko
videl oblačila. V prvem vidimo, da je glavni problem zakonitega dedovanja oziroma zakonskih

4 Motiv cesarjevih novih oblačil je uvrščen v skupino motivov, imenovanih preizkusi (the tests). Thompson kot predstav-
nik folkloristične teorije navaja različne vrste preizkusov, npr. identitet, resnice, poroke, bistrosti, naloge, poslanstva in
druge preizkuse (strahu, pozornosti, vztrajnosti, preživetja, značaja ipd.). Pravljice s podobnim motiv so sicer znane
po vsem svetu: Nevidna svilena nit (Šrilanka), Kraljev novi turban (Turčija), Mlinar z zlatim gumbom (Anglija), Verujoči
mož (Škotska), Obleka v kopalnici (Arabija), Vesele žene (Danska), Sedaj se lahko smejem, če nisem mrtev (Anglija),
Pravljica o Sgire Mo Chealag (Škotska), Neumni možje in trmaste žene (Norveška), Dva moža (Izrael), Stava stare
ženske (ZDA), Kdo je najneumnejši (Islandija) ipd. Ena najzanimivejših je gotovo indijska pravljica z naslovom Kralj in
bistro dekle, ki govori o kralju, ki se ob večerih rad preobleče v navadna oblačila, gre v mesto, posluša pogovore
navadnih ljudi in išče dogodivščine, njen nauk pa je, da revni občasno lažejo, da si rešijo življenje, bogati pa vedno,
da ne bi izgubili privilegijev in ker jim je laganje v razvedrilo.

5 V starejših pisnih virih, npr. v Pančatantri (3. dan, 3 zgodba: Kako je bil braman osleparjen za kozo) najdemo le od-
daljeno inačico motiva.
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sinov kot edinih dedičev. Sicer kralj v Manuelovem besedilu govori o navadi Maorov, ki da imajo
veliko nezakonskih otrok, vendar je bila Španija takrat (kot je tudi še danes, na začetku 21. stole-
tja) zelo konservativna glede dedovanja. Pri tem gre očitno za dominacijo ekonomskih in ne
etičnih razlogov, ki so razlog sprenevedanja. Andersen je motiv dedovanja izpustil. 

Znano je, da je Andersenovo socialno poreklo skromno. Rojen je bil 2. aprila 1805, očetu čev-
ljarju Hansu Andersenu in materi perici Marii Andersdatter – a ne glede na dejstva je celo življe-
nje želel verjeti in je tudi verjel, da je v resnici nezakonski sin princa Christiana Frederika, kasnej-
šega danskega kralja Christiana VIII., in plemkinje Elise Ahlefeldt Laurvig. Največkrat citirana po-
ved iz avtorske pravljice Grdi raček se nanaša ravno na njegovo domnevo, da je aristokratskega
porekla: »Ni pomembno, da se rodiš v račjaku, pomembno je, da nastaneš iz labodovega jajca!«
Tu se skriva tudi odgovor na vprašanje, zakaj je Andersen spremenil Manuelovo zgodbo O kralju
in treh prevarantih v delu, ki govori o tem, da lahko kraljeva oblačila vidijo le zakonski sinovi. V An-
dersenovi pravljici je na koncu otrok tisti, ki reče, da cesar nima ničesar na sebi. Sicer je prvotno,
v rokopisni inačici Cesarjevih novih oblačil, ta stavek izreče nekdo izmed odraslih, vendar je An-
dersen to spremenil, ker po njegovem mnenju samo otroci govorijo resnico. V tem lahko vidimo
tudi koncept romantičnega pojmovanja otroka oziroma arhetip božanskega otroka, s katerim se
je identificiral.

Ne glede na Andersenove avtobiografske aluzije in na razmišljanja, ali je bil plemenit po porek-
lu ali zaradi svojega dela, ostane zanimivo dejstvo, da je bil na splošno velik problem visoke aristo-
kracije dedovanje. Motiv cesarjevih novih oblačil tako lahko razumemo dobesedno (branje otrok),
predvsem pa metaforično (branje odraslih). Klasična avtorska pravljica z naslovom Cesarjeva no-
va oblačila govori o konformizmu odraslih, o njihovem sprenevedanju ter v strahu pred izgubo
privilegijev celo lažeh. Andersen je otroku namenil ključno vlogo nekonformistične osebe, ki ima
prihodnost. S tem je, kot rečeno, utrdil romantično pojmovanje otroka, ki temelji na biblijskem
izročilu o brezskrbnosti otrok in otroštva, ki pa je dejansko daleč od resnice. Andersen je zrcalil
in obenem naznanil čas, ko bodo odrasli s svojimi odraslimi problemi zaradi konformizma obre-
menili generacije otrok, ki bodo tako reševale probleme odraslih in ne svojih lastnih.

Milan Jesih in Hans Christian Andersen
Kratka dramska igra v verzni obliki z naslovom Cesarjeva nova oblačila slovenskega avtorja

Milana Jesiha, objavljena v knjigi Štiri igre (1997), ima podnaslov Po Andersenovi pravljici. V Jesi-
hovi verziji nastopa devet dramskih oseb; v primerjavi s špansko in dansko verzijo, kjer nastopajo
le moški, v slovenski verziji motiva med drugim nastopata tudi dve ženski: dama in sleparka.
Jesihova igra ima tako kot Manuelova novela okvirno zgodbo, prolog in epilog sta dana pevcu, ki
ima vlogo rezonerja. Poleg cesarja, ki je glavna dramska oseba, v igri nastopajo pari, kar je tudi
novo: puhli cesar ter pošteni in bistri minister, dvorjan in dvorjanka, slepar in sleparka, otrok in
pevec. Otrok izgovori le tri znane besede: »Cesar je nag«, pevec pa ima subverzivno vlogo tradi-
cionalnega grškega zbora.

Jesihova dramska igra je osnovnemu motivu dodala sodobne značilnosti postmodernega ča-
sa in slovenskega kulturnega konteksta. O posodobitvi besedila in postavitvi v sodobni čas in
prostor med drugim govori izbor besed (cesarske stranke, državniška vizija, likalnik, modna revija,



proračun), ki se postavlja kot zanimivo nasprotje stilizaciji z arhaizmi in vznesenimi izrazi (cekin,
cesarost, čislati, dukat, lujdor, moj gospodar, muževen, naplačilo, obličje, stari portreti, vaša milost,
veličanstvo, zlatnik). Ob tem se postavlja vprašanje, kako osnovni motiv funkcionira kot posodob-
ljena dramska igra v verzih, ki je pravzaprav subverzivno mladinsko besedilo, namenjeno dvojne-
mu naslovniku. Jesihova igra temelji na teoriji karnevala Mihaila Bahtina (Rabelais and His World,
1984) in teoriji subverzivne mladinske književnosti Alison Lurie (Don’t tell grown ups, 2001), ki jo
lahko razumemo kot literaturo upora in nekonformistično besedilo. Jesih uporablja karneval kot
element ljudske ali popularne kulture in smeši ideologijo z značilnostmi grotesknega realizma.
Prvine tega so: 1) groteskno telo (cesar je nag; cesar bodi zmeraj kot iz škatlice; cesar mora vonjati
kot roža; mladi kolega se čez mero slini; prazen je kljun; od zibke nosite očala; v dokolenkah rdečih
stara kljusa vsa kičasta, brez šlifa in okusa, neobrit, posvaljkan, zanemarjen ipd.), preobleke (Za zaj-
trk se zamenja garderoba. Po zajtrku se znova preobleče.), oblačila in deli oblačil (dosedanje hlače,
hlače, hlačnice, nove hlače, razporek na hlačah, hlače so počile na riti, tele hlače), okončine (bele
roke, na nogo padel, do nog, v rokah); 2) hiperbolizacije (statve so prekrite, da ne praši se veličast-
no delo ...; Moja nestrpnost res je strahovita; Nesrečnik jaz, nesrečna cesarost!, Pa zlati sukanec –
z njim bi opasal zemljo ...; Kje pa je lepo blago, ki ga vidi samo pameten? Ne vidiš ga, ker si trapa!);
3) pretiravanja – hrana in pijača (nemalo pila, jedla sta obilno; borovničeva marmelada, iztisnjena
limona, južni sadeži, gorčica za kosilo, polnjen ohrovtek, paradižnik, hruška – oblita s čokolado), pre-
objedanje (za dva je jedel, za tri srkal sekt in ves čas kakor pujs mlaskal za štiri), askeza (dežela smo
dobrih in dragih cunj, čeprav zato je včasih prazen kljun; ob vrnitvi ponujajo cesarju različne jedi, ki
jih ta odklanja), kanibalizem (naš cesar je prav čeden kos človeka) in splošno pretiravanje (Šivala
sva po vseh evropskih dvorih. Pri sultanih v puščavi po šotorih. Po Afriki iz slame lahna krila.
Hodnično platno v srajce sva krojila. Iz krzna suknjiče sva pri Eskimih … V iglujih šivala v polarni zimi
… / A kdor je skromen, bolj nerad se hvali. Naborek. Žepek. Epolete. A – epolete! Ja, pa res!
Briljantno.). 

V Jesihovem besedilu se pojavljajo tudi dihotomije, tipične za karneval, npr. sakralno – profa-
no (Kje je pa veličanstvo? No, saj veš ... je šlo pa tjakaj, kamor hodi peš.), modro – neumno, videz
– resnica (Jaz, gos, vidim le cunjico čez boke ...). Glavna tema je v resnici ljudski humor, cesarjev
videz oziroma groteskno pretiravanje v oblačenju, zato avtor uporablja elemente parodije, mimikri-
je, telesnega humorja in grotesknega videza. Jesihovo besedilo v primerjavi z Manuelovim in/ali
Andersenovim odpravlja hierarhijo in predstavlja socialni upor (nadevajo mu srajco snežno belo,
v vezenju dolgih nočnih ur vzcvetelo spod pridnih rok deklet, skoraj otrok). Le-ta je v besedilu impli-
citen, vendar ga avtor tudi eksplicitno izrazi v epilogu pevca (če bo potrebno kdaj, naj se odloči /
vsaj kdo med nami, saj ne rečem vsak, ravna naj po nedolžnosti otročji, naj krikne na ves glas: Cesar
je nag!). 

Pri Jesihu se pojavlja tudi t. i. karnevalski smeh, ki se izraža kot: 1) praznični smeh (meni je
dolgčas po norčijah; vnaprej od smeha me pošteno zvija; neskončna je nečimrnost človeka; Najprej
opreznost, potem pritrjevanje, ki preide v evforično, nekročeno navdušenje); 2) samoironija (Cesar:
Naj se zmenim rajši sam: / edini na tkanino se spoznam; to je blago, če niste obveščeni, ki ga ne
vidi ... kdor ni prav pameten.; Minister Bistry; držal se je, kot pil bi ciknjen jesih.) in 3) ambivalentni
smeh (Cesar: To se ne spodobi, da bi sedaj ponovil v garderobi; lepote naj ne vidijo debili; Cesar pa
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ždel nesrečen je v palači, na dan se le še petkrat preoblači; Da, moder cesar, ki zavoljo cunj / do
suhega postrga proračun!). Jesih z ozirom na svojo avtopoetiko v karnevalskost vnaša tipične
prvine ljudske kulture, in sicer: 1) obredne dogodke (In za navdih še en zaboj šampanjca.); 2)
besedno komiko – metaforični in dobesedni pomen (barvno hladno in nebarvno vroče; je obleka,
ki vanjo smo napravili človeka; v karieri takih zgag pa še nikjer; Eno bom urezal. Vzemi harmoniko,
škarje pa – iz rok!; Ne vidi se brez vida.) in ljudski jezik (ti obrekljivi, kačji jezik babji), 3) kletvice
(capin, cepec, debil, idiot, kreten, mejdun, ministrska zalega, teleban), obljube (pošljite, prosim, kot
ste obljubili) in fraze (estetika, ja, to je kvaliteta; ima rad domovino in cesarja; metati bisere svinjam;
meddržavna pogodba; tu je kleč; vrhunska kvaliteta). 

Cesar je pri Jesihu v primerjavi s prvima dvema besediloma situacijsko osmešen, postal je žr-
tev komične situacije, ki je jasna gledalcem/bralcem in celo otroku, ne pa cesarju. Jesih besed-
no izjemno umetelno smeši tudi cesarjeve podložnike, ki so moralno skorumpirani. Pri tem upo-
rablja ironijo, v posmeh pa vnaša aluzije na sodobni čas, ko se na gledalce/bralce obrača z
neposrednim nagovorom v epilogu – naj kdo izmed njih na ves glas krikne: »Cesar je nag!« Dru-
gače pa Jesihova dramska igra, ki sicer temelji na ekstratekstualnih relacijah, splošnem znanju,
seveda tudi poznavanju Andersenove pravljice, vsebuje tudi elemente, ki kraj dogajanja postav-
ljajo v Slovenijo (Na severu v nebo se pno planine, na jugo krotko pljuska morje sinje, vmes pa doli-
nice in vinski grički ...). 

Cesarjeva nova oblačila in mediji
Če torej primerjamo novelo Kaj se je zgodilo kralju s tremi prevaranti Don Juana Manuela,

avtorske pravljice Cesarjeva nova oblačila Hansa Christiana Andersena in dramsko igro za otroke
Cesarjeva nova oblačila Milana Jesiha, lahko ugotovimo, da gre pri vseh treh za izpostavitev mo-
ralne korupcije in konformizma odraslih. Skupna značilnost vseh treh pa je tudi ta, da (v manjši,
srednji in veliki meri) smešijo kontrast med videzom in resnico.

Prvi dve besedili, Manuelovo in Andersenovo, sta prozni besedili, Jesihovo besedilo pa je
dramska igra, ki je bila realizirana kot gledališka in radijska igra.6 Med drugim že to nakazuje uni-
verzalnost osnovnega motiva, ki je preživel dva tisoč let, dobival številne različice v različnih kul-
turah, različnih literarnih zvrsteh (poezija, proza, dramatika) in vrstah (pravljica, pripovedka, basen
ipd.) ter medijskih predelavah (filmu, risanki, stripu ipd.) za dvojnega naslovnika.7 Glede na to, da
je konformizem človeška (univerzalna) lastnost, se zdi, da bo motiv živel tudi še naprej, dobival
nove kulturne oblike ter cesar, kralj, sultan, vladar ali kdorkoli že ... nove obleke v novih medijih.

6 Jesihova inačica motiva kot dramske pesnitve je bila uprizorjena trikrat: leta 1992 v režiji Vladimirja Jurca v Slovenskem
stalnem gledališču v Trstu, leta 1995 kot lutkovna igra v režiji Helene Zajc Šlibar v Lutkovnem gledališču Jože Pengov,
leta 2005 pa še enkrat v režiji Vladimirja Jurca v Gledališču za otroke in mlade v Ljubljani. Radijska igra za otroke
Cesarjeva nova oblačila M. Jesiha je bila posneta leta 1996. 

7 Andersenova klasična avtorska pravljica prinaša motiv, ki je bil največkrat uporabljen v različnih književnih zvrsteh,
vrstah ter medijih. Najbolj znan je verjetno hollywoodski filmski muzikal o Andersenu (1952), z igralcem Dannyjem
Kayem v glavni vlogi, v katerem je pravljica o cesarjevih novih oblačilih predelana v enega izmed osmih songov. Motiv
cesarjevih novih oblačil je v svoji pesmi  The Emperor’s New Clothes, torej Cesarjeva nova oblačila, npr. uporabila irska
pevka Sinead O’Connor. 
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