
 

 O AVTORJU:  
 

Oscar Wilde, angleški pesnik, pripovednik in esejist, velja za osrednjo osebo angleške 
književnosti ob koncu 19. stoletja. Njegova osebnost in opus literarnih del se nam danes zdita 
že kar poosebljenje individualizma, esteticizma, predvsem pa dekadence. Vse to, je tisto, kar je 
prevzemal iz vsakdanjega življenja saj je slovel kot človek, ki se je prepuščal uživaškemu in 
potratnemu življenju.

Rodil se je leta 1854, kot drugi od treh otrok zdravniku Wiliamu in znani družabni dami, ter 
pesnici Jane Wilde. Na začetku se je učil doma, nato pa obiskoval dobre šole, ki so poleg 
razgledanosti in zanimanju za umetnost še pripomogle k njegovemu splošnemu uspehu. Po 
končani osnovni šoli je študiral na Oxfordu, bil pa je tudi umetnostni in literarni proučevalec, ter 
kritik, ki je pisal za različne angleške mesečnike.

Wilda so tokovi umetnosti tako izoblikovali, da je postal pisatelj širokega razpona, saj ni ostal pri
mladostnem pesnikovanju, ampak je začel ustvarjati tudi v drami in pripovedni prozi. Zvrstno se 
je začel ukvarjati s pravljico, novelo, romanom, komedijo, tragedijo in nenazadnje tudi z esejem.

Še preden je postal slaven kot umetnik, je bil za takratno družbo zanimiv zaradi protesta proti 
vzvišeni mesčanski družbi, še bolj pa zaradi njegovega nenavadnega vedenja in oblačenja.

Odrezavost, svobodomiselnost, salonsko uglajenost, ter esteticizem je uspešno prelil v 
umetniška besedila okoli leta 1890, ko so nastala njegova najbolj znana dela:
poetična drama Saloma, družabna komedija Pahljača Lady Windermere, pravljice zbrane v več 
zbirkah (npr. Srečni princ in druge zgodbe, Hiša granatnih jabolk,…), pesnitev Jetniška balada 
iz Readinga, izpovedno pismo iz ječe De Profundis, in mnoge druge.
 
Med bolj znana dela spada tudi edini roman Slika Doriana Graya. Zgodba govori o mladem 
možu, ki za večno mladost in lepoto proda dušo, če tudi je za to potrebno ubijati. Roman je bil 
prvič objavljen leta 1890 v publikaciji Monthly Magazine, v knjižni izdaji leto pozneje pa že 
precej razširjen in predelan. Avtor je vanj vključil predgovor, ki ga je sestavil iz svojih razmišljanj 
o umetnosti, umetnikih, kritikih in občinstvu. Roman je napisan v tradiciji francoskega “fan di 
siècla”, gibanja, ki se je zavzemalo za avtonomijo umetnosti in načelo: Umetnost zaradi 
umetnosti same.

Wilde je zbolel za meningitisom in povsem zapuščen končal umetniško življenje 30. novembra 
1900 v Parizu.



 ZUNANJA ZGRADBA:  

Naslov v izvirniku je The picture of Dorian Gray, podnaslova roman nima. Delo je razčlenjeno na
20 poglavij, ki si sledijo kronološko, brez dejanj. Zgodbo bralec v slovenskem prevodu Rape 
Šuklje, odkriva skozi 225 strani, ko se potopi v 19. stoletje, v čas viktorijanske Anglije, razvpitih 
beznic in nočnih klubov, ter se lahko poistoveti tako z uglajenimi premožnimi aristokrati, kot s 
propadajočimi reveži, živečimi v temačnih ulicah temnega Londona.

 NOTRANJA ZGRADBA:  

-SNOV,VSEBINA: 

Snov je vzeta iz življenja in moralnega propada mladega, naivnega in pozneje narcisoidnega 
Londončana, ki je za večno mladost pripravljen prodati dušo hudiču. Njegovo življenje je v celoti
usmerjeno k uživaštvu in esteticizmu, prav to pa je posebnost dekadenčnega sloga pisanja in 
larpurlartizma ( posebne smeri fin de siècla, ki je trdila, da je funkcija umetnosti samo estetska, 
ne pa tudi družbena).

-TEMA:
 
Roman ima družbeno temo : problematiko razvratnega, uživaškega in skrivnega življenja 
viktorijanskih angleških premožnih ljudi in opozarja, da je človek za grehe kriv popolnoma sam, 
ter, da je za razvrat na koncu vedno treba plačati. Pokaže nam tudi ogromne razlike med višjim 
slojem premožnežev, ki so živeli v izobilju in blišču in revežemi iz najtemnejših kotov bednih 
umazanih londonskih ulic, Wilde  se dotakne tudi problematike, ki je moderna v današnji družbi-
ljubezni med moškimi- homoseksualnosti.

-MOTIVI:

V delu se pogosto pojavlja motiv želje po večni mladosti, ki je tudi rdeča nit celotnega 
dogajanja, saj je ta želja Dorianova večna popotnica. Poleg njega lahko iz zgodbe razberemo 
še druge motive: motiv greha in vesti (ko se Dorian večkrat odloči, da ne bo več grešil in postal 
boljši človek), motiv ljubezni (mladeničeva ljubezen do igralke Sibyl Vane), motiv nezvestobe in 
prešuštva(vdajanje raznim skušnjavam), motiv umetnosti (kot osrednji predmet- Basilova slika), 
motiv naivnosti, motiv želje po sprejetosti, motiv umora,…

-IDEJA, SPOROČILO:

Prva in glavna ideja romana je skrita v opisovanju vsega pomilovanja vrednega vdajanja 
skušnjavam, prešuštvovanja, ukvarjanja z estetiko, uživaštva, pozneje pa se ta ista ideja 
prikaže v kesanju, grehu in razmišljanju o posledicah, ki so nastale zaradi vsega tega. 
Druga ideja, pa se jasno izraža v Dorianovemu  klicu po sprejetosti in pozornosti, ter pozneje 
veliki spremembi iz naivnega mladeniča, v zagrenjenega in propadajočega, zlobnega moškega, 
ki je ujet v večni mladosti.

-Pripovedovalec  poroča o dogodkih, ki so se zgodili v preteklosti ali se dogajajo v sedanjosti. Je
tretjeosebni, saj se ne opredeljuje in ne pripoveduje subjektivno, ampak objektivno.

-OZNAKA LITERARNIH LIKOV:

DORIAN GRAY: Arhetip popolne, skora nemogoče lepote in mladosti. Dorian, narcisovsko 
očaran nad svojo podobo in pod vtisom prišepetavanja lorda Henryja, da je njegova nebeška 
lepota in mladost, ki mu že počasi polzi med prsti, edina stvar, ki v življenju nekaj šteje, izusti 



usodno  prošnjo in nevede sklene faustovsko kupčijo- na tem mestu junaka primerjam s 
Faustom; svojo dušo je prodal v zameno za večno mladost. Navzven naj ne  bi nikoli izgubil 
svoje angelske lepote; namesto njega naj bi se staral portret, ki v tistem hipu nastaja pod 
čopičem slikarja Basila. Dorian je utelešenje ideala, ki navadnim smrtnikom ostaja nedosegljiv: 
brez dolžnosti in skrbi, brez ozira na druge, brez tuhtanja o prihodnosti se lahko posveti samo 
predajanju čutnim užitkom, iskanju izjemnih doživetij in ugoditvi vsake “muhe”, ki ga pograbi. 
Glavni junak, pa se spopada tudi z nesrečno ljubeznijo, saj se na prvi pogled zaljubi v igralko 
Sibyl Vane in jo kuje v zvezde dokler naposled ne ugotovi, da jo je precenjeval in se ta ljubezen 
izkaže za zelo plitko, kakršna je v resnici tudi njegova osebnost.

HENRY WOTTON: 
Kot smo Doriana primerjali s Faustom, lahko lorda Henryja primerjamo z Mefistom, hudičem, ki 
je Fausta speljal s prave poti. Cinični estet, ki prezira moralne norme, v mladem Dorianu vidi 
učenca, ki bo utelesil njegovo filozofijo čistega hedonizma. Dorian tako prostovoljno na lastni 
koži preizkuša teorije salonskega leva, ki s svojimi sarkastičnimi izjavami in razmišljanjem rad 
šokira okrog polne mize zbrano druščino, a je obenem videti čisto zadovoljen v utvarah svojega 
mirnega zakonskega življenja.

BASIL HALLWARD: pohlevni slikar, ki je navdušen nad Dorianovo lepoto in meni, da je 
odgovorna za nastanek novega načina slikanja v njegovi umetnosti. Odnos do mladeniča 
pisatelj pokaže že kot bolestno željo po njegovi prisotnosti in s tem v delo uvede motiv 
homoseksualnosti, saj je med tema dvema osebama vidno izražen. Basil se do Doriana vede 
tudi zaščitniško, saj ga na začetku poskuša obvarovati pred čari lorda Henryja. V zgodbi dobi 
Basil pozitivni predznak, saj je eden tistih oseb, ki se trudijo, da bi glavno osebo iz stranpoti spet
spravili na pravo pot v življenju, proč od vseh grehov. Kjub trudu za dobro, pa se zaradi njegove
naivnosti in pohlevnosti znajde v nemilosti prav osebe, ki jo je najbolj oboževal-Doriana.

- Zgradba romana in tehnika pripovedovanja je analitična, torej je to zgradba, ki temelji na 
analizi, razkritju, in odkritju preteklih dogodkov. Dogodki si sledijo v kronološkem zaporedju.

-Delo je zvrstno ROMAN, torej je to daljše pripovedno delo, z izrazito zgodbo in večjim številom 
oseb, napisano v prozi.

 VREDNOTENJE PREBRANEGA:  

Zgodba je sama po sebi zelo zanimiva in bralca kar posrka v svoj svet. Dovoli mu, da se 
poistoveti z osebami, predvsem glavnim junakom, saj na nek način lahko sočustvuje z njim, po 
drugi strani pa ne more mimo tega, da nad njim ne bi čutil prezira in razočaranosti zaradi 
storjenih grozot, in ga tako ne more pustiti pasivnega in ravnodušnega. Napetost pa se 
stopnjuje prav od začetka, do zadnjega poglavja, kjub dolgovezju o materialnih dobrinah v 
sredinskih poglavjih, kjer se še prav posebej čuti vpliv časa (predvsem dekadence in 
esteticizma) v katerem je bilo delo napisano.
Knjiga me je res pritegnila, in moram priznati, da je to ena izmed tistih knjig, zaradi katere sem 
prebedela marsikatero noč in se vdajala njenim čarom, ter napeto spremljala potek zgodbe.

 VIRI :  

- http://www.readme.cc/si/knjizni-namigi-in-bralci/knjizni-namig/showbooktip/3101/

http://www.readme.cc/si/knjizni-namigi-in-bralci/knjizni-namig/showbooktip/3101/
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiti%C4%8Dna_zgradba&action=edit&redlink=1


- http://www.druga.org/cgi/forum?sort=nit&group=razvedrilo.literatura&msgid=mailbox-2186-
1075233284@druga.org#mailbox-2186-1075233284@druga.org

- http://en.wikipedia.org/wiki/The_Picture_of_Dorian_Gray

- http://www.online-literature.com/wilde/dorian_gray/

- http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde

- http://sl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde

- http://www.dijaski.net/

-Slika Doriana Graya (The picture of Dorian Gray), Oscar Wilde, Cankarjeva Založba, Ljubljana 
1986, Zbirka Sto Romanov, uredil dr.Anton Ocvirk, prevedla Rapa Šuklje, napisal študijo Janko 
Kos.
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