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Primerjalna analiza mladinskih 
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Uvod

Oscar Wilde ali Oscar Fingal O'Flathertie Wills Wilde (1854–1900) je irski 
pesnik, pisatelj in dramatik, ki je zaslovel z romanom Portret Doriana Graya 
(1891) in dramskimi besedili. Znano je, da je Wilde napisal dve knjigi pravljic za 
svoja dva sinova, Cyril in Vyvyan, in sicer Srečni princ in druge zgodbe (1888) ter 
Hiša granatnih jabolk (1891). Vsega skupaj je napisal le devet avtorskih pravljic za 
dvojnega naslovnika (Imenitna raketa, Infantinjin rojstni dan, Mladi kralj, Ribič 
in njegova duša, Sebični velikan, Slavček in vrtnica, Srečni kraljevič, Vdani prijatelj 
in Zvezdan). Njegove pravljice imajo v svetovni mladinski književnosti posebno 
mesto prav zaradi naslovniške odprtosti – tekst je namenjen otrokom, kontekst 
pa odraslim. Mladi naslovniki so ob branju njegovih besedil tudi presenečeni, ker 
ni t. i. srečnega konca, kot ga večinoma vsebuje model ljudske pravljice. Wildove 
izrazito avtorske pravljice imajo večinoma tragičen konec. 

Ciril Kosmač (1910–1980) je sodobni klasik v slovenski (mladinski) književ-
nosti. Bolj znan je kot avtor za odrasle, manj znan pa kot mladinski avtor. Za 
mlade naslovnike je napisal enajst besedil, in sicer: Kamen in njiva, Kdo bo zobal 
češnje, Kovač in hudič, Kruh, Medvejke, Pravljica o maku, Pravljica o velikem 
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mlinu (Vrnitev Martina Jakončiča in Pravljica o velikem mlinu), Ringaraja, Smrt 
nedolžnega velikana, Sreča in V gaju. Njegovo mladinsko ustvarjanje lahko 
razdelimo na realistična (Kdo bo zobal češnje, Kovač in hudič, Kruh, Medvejke, 
Pravljica o velikem mlinu, Ringaraja, Smrt nedolžnega velikana, Sreča, V gaju) 
in fantastična (Kamen in njiva, Pravljica o maku) besedila. Avtentični avtorski 
pravljici sta Kamen in njiva, ki je asociativno oddaljena od korejske pripovedke 
Kamen, ter Pravljica o maku. 

Ciril Kosmač je pravljice Oscarja Wilda prevedel leta 1959. Zanimivo je, da 
je spremno besedo napisal Josip Vidmar, knjigo pa je ilustriral Vladimir Lakovič. 
Zgovorno dejstvo je, da ne spremna besedila ne ilustracije niso namenjene mlade-
mu, ampak dvojnemu, predvsem odraslemu naslovniku. Oscar Wilde je vplival 
na številne avtorje, tudi slovenske, npr. na Bino Štampe Žmavc, Lelo B. Njatin 
in tudi na Cirila Kosmača, vendar je vpliv nanj atipičen.  

Metodologija

V pričujočem članku sta uporabljena znanstveni aparat (citiranje in nava-
janje referenc) ter literarna teorija analize pravljic Maxa Luthija (1986), ki jo je 
prilagodila Marjana Kobe. Pri primerjalni analizi relevantnih virov (Oscar Wilde – 
Sebični velikan – in Ciril Kosmač – Smrt nedolžnega velikana) in literature so 
uporabljene analitično-deskriptivna in analitično-interpretativna raziskovalna 
metoda ter metoda kvalitativne besedilne analize – ključne besede v kontekstu 
ter analiza biobibliografskega konteksta.

Primerjalna analiza

Značilnost Oscarja Wilda, predvsem njegovih pravljic, je, da pripadajo modelu 
avtorske pravljice, kar pomeni, da avtor uporablja prvine modela ljudske pravljice 
(J. in W. Grimm: Otroške in hišne pravljice, 1812–15), vendar jih tudi nadgrajuje. 
Njegove pravljice se intertekstualno povezujejo tudi z avtorskimi pravljicami H. 
C. Andersena. V nadaljevanju bo izvedena primerjalna analiza Wildove pravljice 
Sebični velikan (1888) in Kosmačeve Smrt nedolžnega velikana (1959), v kateri ne 
gre le za variacijo naslova. Kosmačevega velikana vaščani imenujejo tudi »gora 
nedolžna« (str. 108).
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Motiv velikana 

Motiv velikana je v indeksu pravljic ATU (Uther 2004) pogost motiv, vsebuje 
celo posebno skupino z naslovom Pravljice o neumnem velikanu, ki so razdeljene 
na posamezne motive, npr. motiv dogovora med človekom in velikanom; tekmo-
vanje med človekom in velikanom; človek ubije (rani) velikana; velikan se boji 
človeka ipd. Motiv velikana se ne pojavlja le samostojno, ampak tudi kot sestavni 
del drugih pravljic (npr. Jacob in Wilhelm Grimm: Velikan in krojaček; ljudska: 
Sedem na en mah; Lojze Zupan: Velikan Nenasit; Kornej Čukovski: Šuri-Muri ve-
likan), v avtorskem izročilu (Roald Dahl: VDV – Veliki dobrodušni velikan, Janez 
Bitenc: Velikan Gorjan, Leopold Suhodolčan: Velikan in pajac idr.) in v besedilih, 
ki se neposredno intertekstualno povezujejo z Wildovim Sebičnim velikanom, 
npr. Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač; Lela B. Njatin: Velikanovo srce; 
Neli Kodrič Filipič: Punčka in velikan idr.

Primerjalna analiza Wildovega Sebičnega 
velikana in Kosmačeve Smrti nedolžnega  
velikana  

Luthijeva literarno-slogovna analiza pravljic v knjigi European Folk Tales: the 
form and nature (1948, 1984) obravnava pet značilnosti pravljic (površinskost, ab-
straktnost, izolacija in univerzalna povezanost; sublimacija in vsevključenost), ki 
jih je Marjana Kobe prilagodila v sedem (začetek in konec; čas in prostor; literarni 
liki; etična osnova; zgradba; čarobni rekviziti; enodimenzionalnost) (Kobe 1987).

1. Začetek in konec – Wildova pravljica se začne atipično, ker avtor poudarja 
cikličnost dogajanja. Kosmačeva pripoved44 se začne z okvirno pripovedjo:

Vsako popoldne, ko so se otroci vračali iz šole, so po navadi zavili na ve-
likanov vrt, da bi se tam igrali. /…/ In ko so tisto popoldne otroci pritekli 
na vrt, so našli velikana, ki je mrtev ležal pod drevesom, pregrnjenim z 
belim cvetjem (Wilde 1959: 29).
Pogovarjali smo se o velikih smrtih v mojstrskih delih svetovne književ-
nosti. /…/ Nekaj trenutkov so stali nepremično in molčali, nato pa so se 
zganili in začeli govoriti – in govorili so vedno glasneje (Kosmač 1959: 101).

44  Vsi citati iz Kosmača so iz knjige Kosmač, Ciril, 1970: Izbrano delo 1. Ljubljana: Mladinska knjiga.
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2. Čas in prostor – Pri Wildovem besedilu je dogajalni prostor vrt (ograjen 
vrt), drevo in vrt na nebu, kar pomeni, da je besedilo kristijanizirano. 
Dogajalni čas je cikličen in s tem mitičen. Wilde poudarja pomen letnih 
časov, predvsem zime, ki je v mladinski književnosti simbol za umiranje 
oz. smrt. Kljub posredni določljivosti časa je Wildovo besedilo brezčasno, 
ker gre za koncept cikličnosti, ponavljajočih se dogodkov (vsako popoldne), 
običajev in obredov.

 V Kosmačevem besedilu je čas posredno določen, vendar sklepamo na 
sodobnejši čas (npr. letalo, vojni čas). Dogajalni prostor je postavljen v 
ruralno okolje, konkretno, v Hotejčevo izbo. Obenem Kosmač uporablja 
tudi simbole za prostor (npr. vrt in češnja), ki je tudi konkretiziran, npr. 
Modrijanov travnik, Lazarjev ovinek, Lazarjeva pšenica, Usadarjev ovinek 
idr. Nekaj slovanskih oz. poganskih prvin je, ki asociirajo na starožitnost, 
npr. pšenica.

3. Literarni liki – Pri obeh avtorjih je naslovni lik – velikan – tudi glavni lik, 
stranske književne osebe so kolektivni protagonisti oz. otroci z izstopajo-
čim posameznikom – otrokom. Oba avtorja obravnavata arhetip ranjenega 
otroka, ki je postavljen v drugačno okolje, Wildov v višji (aristokratski) 
in Kosmačev v nižji (kmečki) družbeni razred. Kosmačev junak je kljub 
nižjemu družbenemu razredu nosilec višjih vrednot in kot tak se razlikuje 
od Wildovega junaka. Plemenit je, sociocentričenje že od začetka, četudi 
je od spočetja in kasneje po rojstvu socialno, čustveno in intelektualno 
zaznamovan. Oba literarna lika sta tipa – tip velikana, ki je hkrati arhetip 
ranjenega otroka. Obe besedili pripadata različnima žanroma, Wildova 
pravljica sodi v model avtorske pravljice.

 Kosmačevo besedilo je avtorska pripovedka, ki se sicer navezuje na model 
ljudske in avtorske pravljice, a je zaradi določljivosti časa in prostora ter 
literarnih likov pripovedka. Literarni liki so postavljeni v ruralno socialno 
okolje. Zanimivo je, da je Kosmač motivu velikana dodal tipično slovensko 
značilnost – aleksandrinstvo kot pojav. Avtor eksplicitno omeni:

Rodila bom in se nato vrnem v Egipt za dojiljo. Več bom zaslužila, pa 
vam bom tudi več poslala, da boste lahko skrbeli za otroka. /…/ Hotejčev 
Matic je božji otrok in otrok božji, v resnici ga je mati, Lužnikova Pepa, še 
nerojenega iz Egipta, kjer je služila pri gospodi. (Kosmač 1959). Rekli so mu 
celo »mali Egipčan« (118–121). 

4. Etična osnova v Wildovem besedilu ni podobna modelu ljudske pravljice, 
kjer prevladuje t. i. črno-bela tehnika in je jasno razvidno, kdo je dober 
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in kdo slab. Wildov sebični literarni lik od začetka do konca besedila 
naredi pot individuacije, osebnostno dozori; tu gre za avtorski model, 
ki predstavlja notranje dozorevanje od sebičnosti do nesebičnosti, od 
egocentrizma do sociocentrizma, kar so značilnosti avtorskega modela 
pravljic in sodobnih junakov.

 Etična osnova pri Kosmaču se naslanja na model ljudske pravljice, kjer 
je popolnoma jasno, kdo je dober in kdo slab, kdo je nosilec pozitivnih 
(Hotejčev Matic) in negativnih (vaščani) lastnosti. Kosmač je celotno 
besedilo postavil v ruralno okolje, v kmečki sloj, ki je prikazan kot dober, 
zdrav, z vaškimi posebneži, vendar nosilec pozitivnih vrednot, ki so tudi 
prispodoba za slovenski narod.

5. Zgradba dvojnosti, trojnosti in stopnjevanja – Wildova avtorska pravljica 
temelji na zgradbi stopnjevanja, dogajanje v besedilu kljub ciklični ali 
mitski zasnovi (vsako popoldne), tj. menjavanju letnih časov oz. ciklov, 
od začetka do konca temelji na stopnjevanju. Gre za tipično zgradbo 
tradicionalne tragedije, ko junak fizično propade, toda moralno zmaga. 
Wildov junak je primer tragičnega junaka, ki od začetka do konca besedila 
osebnostno raste, gre za notranje potovanje. Konec je tragičen, junak umre 
oz. oddide v rajski vrt – zaključek je kristijaniziran, in to kljub mitičnemu 
konceptu časa in prostora.

 Kosmačevo besedilo ni zgrajeno na konceptu dvojnosti (npr. Dobra in 
hudobna hči, Dva brata, Dva zmerjalca idr.) ali trojnosti (npr. Tri botre 
lisičice, Trije grahi, Trije prašički …), ampak na stopnjevanju zunanjega in 
notranjega dogajanja. Zgradba dogajanja je trodelna – Kosmač je besedilo 
razdelil na tri dele. Poleg okvirne pripovedi, ki je napoved retrospektivne 
pripovedi, kar je tudi atipično za model ljudske pravljice in je značilnost 
avtorskega modela pravljice in pripovedke.

6. Čarobni rekviziti – Wildov Sebični velikan nima tipičnih rekvizitov za 
model ljudske pravljice (čarobno pokrivalo, čarobne besede, čarobni 
instrument ipd.), vendar se velikanov vrt sam čudežno razcvete, in sicer 
zaradi sociocentrizma:

Nenadoma pa si je od začudenja pomencal oči ter nato strmel in strmel. Kar 
je videl, je bilo zares čudovito. V najbolj oddaljenem kotu vrta je drevo, ki 
je bilo pregrnjeno s čudovitim belim cvetjem. Veje so bile zlate, na njih so 
viseli srebrni sadeži, pod njimi pa je stal tisti fantek, ki ga je velikan imel 
tako rad (Wilde 1959: 31).
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 Wildovo besedilo vsebuje kristijanizirane prvine in intertekstualne aluzije 
na motiv Jezusa Kristusa:

Kdo je bil tako predrzen, da te je ranil? Je vprašal, zakaj na dlaneh fantka 
sta bili rani od dveh žebljev in rani od dveh žebljev sta bili tudi na njegovih 
drobnih nogah.
Kdo je bil tako predrzen, da te je ranil? je zakričal velikan. Povej mi, da 
zgrabim svoj veliki meč in ga pobijem (Wilde 1959: 35).

 Kosmačev nedolžni velikan, čeprav je realistično besedilo, uporablja simbol 
sončnice kot neke vrste čarobni rekvizit, tudi snežno bela palica, češnjica 
in prag imajo funkcijo diskretnega čarobnega rekvizita. Sončnica je tudi 
simbol marginalnega prežitka (marginal survival) (Dundes 1996).

7. Enodimenzionalnost – Wildov Sebični velikan se dogaja na ravni dvodi-
menzionalnosti, za model ljudske pravljice je sicer tipična enodimenzi-
onalnost – raven čudeža. Dogajanje se začne na realni ravni (npr. otroci 
hodijo iz šole), potem pridejo do zidu. Ločnica med realno in fantastično 
ravnijo je nakazana tudi z besedilom v verzalkah v obliki velikanove pre-
povedi, postavljenim na sredo in pred osrednjim dogajanjem, ki je sicer 
intertekstualna aluzija na Dantejev (2005) Pekel in napis: Opustite vsako 
upanje, vi, ki vstopate.

KDOR BO PREPLEZAL TA ZID,
BO KAZNOVAN (Wilde 1959: 29). 

 Ta raven je sicer rahlo zabrisana, vendar se dogajajo čarobne stvari, 
npr. drevo se nenadoma razcvete, zlate drevesne veje, srebrni sadeži idr. 
Prisotna ali vsaj nakazana pa je tudi dvodimenzionalnost:

Nekoč si mi dovolil, da sem se igral v tvojem vrtu, danes pojdi pa ti z mano 
v moj vrt, ki je na nebu (Wilde 1959: 35).

Kosmačev nedolžni velikan se dogaja na enodimenzionalni ravni, vendar 
ne fantastični, ampak realistični. Lahko se tudi potrdi hipoteza, da je meja med 
realizmom in fantastiko zabrisana, saj je Kosmač ustvarjal v času socialnega 
realizma, ki ga je na izrazito poetičen način presegal. Izrazit primer poetičnega 
socialnega realizma so Kosmačeve pravljice, predvsem poetična Pravljica o maku. 
Besedilo govori o srednjeveških kmečkih uporih, vendar na poetični ravni in v 
jeziku inovativnih simbolov. 
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Intertekstualnost

Na osnovi teorije intertekstualnosti Marka Juvana (Intertekstualnost, 2000) 
lahko rečemo, da si Ciril Kosmač izposoja osebe, motive in dogajalni prostor, ki je 
medbesedilen tudi pri Wildu. Gre za intertekstualnost s svetovno književnostjo, 
npr. za like iz grške mitologije (Hesiod: otroci Urana in Gee, kiklop – enooki 
velikan – Polifem in titani) ter slovanske mitologije (ajdi). Asociativno blizu in 
hkrati oddaljen je prav motiv velikana, ki je v prvi pisni različici ubeseden pri 
Homerju v Odiseji, kjer je opisan Polifem, zaprt v jami. Odisej da Polifemu vina, 
pri Kosmaču pa vaščani dajo šnops svojemu velikanu – Hotejčevemu Maticu, v 
Odiseji sledi oslepitev Polifema, pri Kosmaču smrt. Dejansko je motiv velikana 
tip ali celo arhetip otroka ali ranjenega otroka. Pri Wildu je velikan simbolno 
ranjen s sebičnostjo, pri Kosmaču dobesedno. Tu je Kosmač z determiniranostjo 
junakov z ruralnim okoljem predstavil arhetipsko situacijo in tradicionalno 
zgradbo tragedije – junak fizično propade, moralno pa zmaga. Pri Kosmaču je 
pomemben simbolni paralelizem med (avtobiografskim) velikanom, ujetim v 
čas in prostor, kjer nerazumevanje hipotetično razumemo tudi kot prispodobo 
za slovenski narod. Bolj je izrazita tehnika razlikovanja med dobrim in zlim ter 
med morati in hoteti. Wilde je predstavnike višjega sloja opisal na zelo visoki 
simbolni ravni, Kosmač pa je predstavnike nižjega sloja (kmeti, aleksandrinke) 
opisal na visoki slogovni ravni, vendar ta poetizacija ni ideološka strategija, temveč 
lastnost Kosmačevega sociocentričnega sloga, socialne empatije in poetičnosti 
sloga. Glavno dogajanje v Kosmačevi Smrti nedolžnega velikana je postavljeno 
v notranjost, v hišo, toda gre tudi za velikopotezno pravljično fresko. Wildov 
Sebični velikan je ponazorjen v zunanjosti, čeprav gre za notranje dozorevanje 
od egocentrizma k sociocentrizmu. 

Zaključki 

Kljub temu, da sta Wildovo besedilo Sebični velikan in Kosmačevo besedilo 
Smrt nedolžnega velikana avtorska pravljica in avtorska pripovedka, so med njima 
na motivno-tematski in literarno-slogovni ravni tako podobnosti kot razlike. 
Čeprav gre za dva različna žanra (fantastično in realistično besedilo), je poetičen 
slog značilen za oba avtorja. 

Wildov in Kosmačev slog je poetičen – avtorja sta si slogovno podobna, 
vendar gre hkrati za dva različna koncepta, in sicer prvič: formalno vsebinska 
interakcija med modelom ljudske in avtorske pravljice (Wilde) ter modelom 
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ljudske in avtorske pripovedke (Kosmač); drugič: vsebinsko in formalnno se obe 
besedili približujeta modelu ljudske pravljice, predvsem modelu avtorske pravljice 
oz. pripovedke. Wilde v kontekstu časa, v katerem je živel, dodaja tipične prvine 
dekadence, simbolizma in nove romantike. 

Pomembna kontekstualna razlika je, da Wildovo besedilo vsebuje aluzije na 
istospolnost, saj je iz literarne zgodovine znano, da je bil Wilde prvi deklariran 
istospolno usmerjen avtor, zaradi česar je bil tudi v zaporu (1897–9), kjer je napisal 
svoje zadnje delo Balada iz Readinga (1898). Skoraj vse glavne književne osebe 
so moškega spola, dečki z izstopajočim posameznikom in velikan. Pride tudi do 
fizičnega, sicer simbolnega stika med velikanom in dečkom.

Fantek pa je stegnil ročice, jih vrgel velikanu okrog vratu in ga poljubil … Tisti 
fantek, ki ga je bil zjutraj posadil na drevo. Velikan ga je imel najrajši, ker ga 
je poljubil (Wilde 1959: 32).

Tretjič, pri Kosmaču ni aluzij na istospolnost, kar je pri Wildu motivno-
-tematska stalnica; v književnem dogajanju nastopajo tudi deklice (npr. Katra, 
stara Lužnica, Lužnikova Pepa idr.). Skupna značilnost obeh velikih avtorjev je 
visoka poetičnost, pri Wildu bibličnost, npr. Hiša granatnih jabolk – prav simbol 
granatnih jabolk je tipičen simbol iz Visoke pesmi. Zanimivo je, da je Wilde, po 
poreklu iz aristokratske družine, napisal esej Duša človeka v času socializma (1891) 
in se zavzemal za socialno šibke. Kosmač je imel obratno pot iz vasi v mesto, od 
ljudskega avtorja do akademika. Oba je družila socialna in čustvena senzibilnost, 
s katero sta prikazovala svoje velike like.

Zanimivo je tudi to, da ima, čeprav je Kosmač posnemal Wildovega Sebičnega 
velikana, njegova avtorska pripovedka status izvirnega dela, ker je nadgradil 
vzorec posnemanega besedila in s tem obogatil slovensko mladinsko književnost 
ter postal sodobni klasik, vreden nadaljnjega posnemanja.
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