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Narava nas
je spet 
potegnila v 
svoj ciklus in 
nas opozorila,
da smo še 
vedno le živali
na vrhu 
prehranjevalne 
verige.

Po dolgem boju z nekaterimi posamezniki smo končno, sicer krepko čez rok 

oddaje, a vseeno uspeli zbrati vse prispevke o produkcijah, ki so še vsaj zaen-

krat glavno gonilo akademijskega gledališkega lista. Tematsko se produkcije 

skladajo z atmosfero, ki nas obdaja. Narava nas kljub betonu, ki ga je ustvaril 

nečimrni človek, potegne v svoj ciklus in nas opozori, da smo še vedno le 

živali na vrhu prehranjevalne verige. In če je zdaj čas oplojevanja, rojevanja 

in brstenja, tudi mi zavedno ali nezavedno drhtimo v skladu z njim. 

 Novopečeni študentje se ukvarjajo s prvim stikom; kako pristopiti do 

potencialne ljubimke ali ljubimca in ne zbujati vtisa psihopata, morilca, 

posiljevalca ali katerih koli drugih promoviranih pošasti, ki se sprehajajo po 

naši lepi deželi. V skladu z učnim procesom se drugi letniki vživljajo v osebe 

Čehova v komičnih enodejankah, polnih snubljenja, prebujanja dolgo po-

tlačenih strasti in skokov čez plot. Če se mlajši letniki posvečajo vsakdanjim 

ljubezenskim pripetljajem, se starejši in zrelejši študentje posvečajo globlje-

mu, poetičnemu pogledu na ljubezen. Na primeru Wildove Salome in Modre 

sobe Davida Hareja. Ni pa le ljubezen ta, ki spodbuja našo ustvarjalnost, že 

uprizoritev Molièrove komedije Tartuff e se dotika družbene in politične pro-

blematike. Še bolj pa je to osmišljeno v novo pridobljenem tematskem sklopu 

o politični kritiki, ki smo ga osnovali na podlagi kulturološkega simpozija, 

organiziranega na FDV, kjer so tudi naši študentje predstavili svoje eseje in 

refl eksije o političnem v gledališču. Ker se je porodilo ogromno nerešenih 

vprašanj, smo se obrnili na bolj izkušene starejše kolege. V sredici tokratne 

številke je objavljen pogovor z enim izmed pomembnejših akterjev na 

področju političnega gledališča, Janezom Janšo, nekoč znanim pod imenom 

Emil Hrvatin, ki sproščeno in svobodno razpravlja o smislu svojega dela in 

umetnosti nasploh.

 V aktualni številki ODERuha se ukvarjamo predvsem z dvema za življenje 

in umetnost pomembnima dejavnikoma, to sta ljubezen in politika. Mogoče 

se tu skriva vaša resnica ali še bolje muza, ki bo sprožila vašo ustvarjalnost 

in vas pripravila, da boste v naslednji številki napisali še več.

Tereza
Gregorič

drmt II

Uvodnik
Ljubezen in politika
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produkcija II. semestra
dramske igre, gledališke režije in dramaturgije

AGRFT, Gledališki studio
premiera 2. junija 2009 ob 20. uri

Vas lahko zapeljem?Mateja
Perpan



režija: Eva Kokalj

 Zala Sajko

 Milan Golob

dramaturgija: Eva Hribernik

igrajo: ženska   Maruša Majer

Barbara Ribnikar

Saša Pavlin Stošić

 moški  Jernej Gašperin

Klemen Janežič 

Vid Klemenc

Jure Kopušar

mentorji:  dramska igra in gledališka režija

red. prof. Matjaž Zupančič

doc. Boris Ostan

na fotografi ji: Vid Klemenc, Maruša Majer, Saša P. Stošić,

 Jernej Gašperin, Klemen Janežič,

 Jure Kopušar, Barbara Ribnkar
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SAMO MOŠKEGA IN ŽENSKO, PA VAM USTVARIM ČLOVEŠTVO.

Bog, 23. oktober 4004 pr. n. št.

SAMO ŽENSKO MI DAJTE, PA VAM USTVARIM ČLOVEŠTVO.

moški, poslej vse do dandanes

SAMO MIR MI ŽE DAJTA ENKRAT – OBA!

ženska, ∞

Da dolgo se je po hódnikih in hodníkih stopniščih in stopnicah AGRFT-ja 

šušljalo prvi bodo letos uprizarjali  ̏kompozitno˝ delo ampak drugi spet 

niso najbolje vedeli kaj naj bi to pomenilo zato je bil slovar tujk v knjižnici 

do sredine marca – izposojen zato pa so tretji vedeli kaj to pomeni ampak 

jim ni nihče povedal in seveda so četrti vedeli ker so znali ampak naj vseeno 

pojas nim za kaj pravzaprav gre v delu Mateje Perpar Ali vas lahko zapeljem ki je 

moderno delo ker obravnava Odnos© med moškim in žensko v vseh mogo-

čih pojavnostnih oblikah in je klasično delo saj se zaveda da je ta Odnos© 

v svojem bistvu vedno isti pa tragično ker Odnosa© ne znata spremeniti 

čeprav bi ga najbrž želela po drugi strani tudi komično ker je ta Odnos© že 

tisočletja isti hkrati protejsko saj se ista ženska nenehno spreminja pa malo 

stalna zaradi različnih moških ki vstopajo vanjo in ker so moški  ̏zmerom 

glih˝ čeprav jim s tem delamo krivico pa je potrebno priznati da je ženska glo-

boka ker je takšna njena skrivnost zato je vsaka razlaga ki je razumska in takšni 

so pogosti moški pravzaprav nezadostna da ne rečem celo nezadovoljiva saj veste 

kaj mislim ko mislim vse hkrati to ni stvar mislivosti ampak je zadeva občutenja 

no s celim telesom pa to pa smo spet tam da moški ne mislijo s celim telesom 

zato pa Odnos™ trpi ženske pri tem niso popolnoma brez greha saj je njihov 

kognitivni organ kar organ ki se uporablja za čustvovanje kar celo telo to pa je 

podvrženo plimovanju luni drugim moš kim objektom in ostalim sladkostim v 

ploščični obliki ponavadi rjave barve in kaj si jaz vem kaj še in še neizmernega 

čustva v otopelosti ki ga poimenujemo življenjska doba njega vek pa kot pravi 

pesnik je kratek zato užitek lahko vstopa samo eden za drugim razočarani moški 

pa ostajajo za Njo v tropih – tropic of cancer – pardon zato pa so predvideni 

rezi od prizora do prizora je tako se zdi neskončen kontinuum časa in prostora 

samo zato ker je ženska ena sama in ta ženska je moderna in malo razočarana 

ali pa že naveličana saj je inteligentna kar pa ji ne pomaga da bi kakšen dan 

pod večer ne mogla do celega sprazniti banjice sladoleda in s prstom oblizniti 

naslade ki ostane čisto spodaj spet drugič pa neutolažljivo zajoka kot da bi gle-

dala poceni fi lm ampak še vedno bolje kot da podleže tem racionalistom – tem 

Neskončni rob ženskega 
telesa kot skrajna razsežnost 
teatrskega spoznanja

Milan 

Golob

glr I

... je moderno
delo ker 
obravnava 
Odnos© med
moškim in
žensko v vseh
mogočih 
pojavnostnih 
oblikah in je
klasično delo 
saj se zaveda
da je ta Odnos©

v svojem bistvu 
vedno isti ...



moškim ampak kadar podleže je fi no saj sta ustvarjena drug za drugega in on 

se res potrudi včasih še preveč je vsiljiv in osladen pa hvala bogu za reze o bog 

včasih gre raze on pa je še bolj zmeden saj misli da joka ker je bil tako dober pa 

ne ve da jo je ravnokar posilil zato pa ga ima tako rada in brez njega je totalna 

ničla tudi če je nevretenčar brez hrbte nice se pa zagleda v njegove oči in je spet 

zaljubljena tako kot takrat punči ji je rekel bejbi hi hi pa moja-moja kot ime 

kakšne japonske gejše in pomisli kako je njegovo srce utripalo kot ponorelo in 

je rekla da hočem Da
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Stojim na avtobusni postaji in čakam avtobus. Pristopi moški in me vpraša 

za telefonsko številko. Si želi pogovora ali pa je navaden psihopat? Ker avto-

busa ni od nikoder, se v službo odpravim kar peš. Na poti srečam prijatelja 

iz starih, dobrih dni in zavijeva v bližnji lokal na kavo. Čudno je, da me tudi 

on vpraša po telefonski številki. V parku se na klopci zapletem v pogovor z 

moškim, ki bi me rad zapeljal s svojim novim avtom. Pravi, da je varen, tih 

in udoben. V turistični urad vstopi moški, obremenjen z mislijo, da bo gostil 

poslovnega partnerja iz Uzbekistana. Profesionalno se pogovoriva o vseh formalnostih in se 

dogovoriva o podrobnostih srečanja. Jutri pride pome. Meni se to dogaja, zato po potrebi 

obiščem našega duhovnika. Obdolži me greha in jaz ga vprašam, kaj moram zmoliti. Glo-

boko diham. Učitelj želi globji vdih in izdih na sssss. Tudi to je pouk solopetja, kajne? Pot 

mi prekriža delavec, oblečen v siv kombinezon, ki na tovornjak nalaga kartonaste škatle. 

Reče, da če bi bil on moj sosed, ne bi čakal z otroki. Moški se nasmehne. Želi me poljubiti. 

Zakaj se o poljubu samo pogovarjava? Vsak torek terapevtu pripovedujem o 

svojih (fantazijskih) avanturah, on pa si profesionalno vse zapiše. Se to moškim 

dogaja? Namesto odgovora me opomni, da naslednji že čaka. Spet stojim na 

postaji in čakam. Moški mi ponuja prevoz. Pravi, da me prav z veseljem zapelje. 

Pa kaj je danes z moškimi?

 Se to dogaja vsem ženskam? Situaciji sledi nova situacija, pogledu sledi 

nasmeh. Vsak dan, na vsakem koraku igramo igro srečevanja. Iščemo prave 

vibracije, ki so temelj našim odnosom. Odnosi tvorijo življenje, kakršnikoli že 

so. Življenje pa je sestavljeno iz privlaka in odboja. Nagovoriš in čakaš. Privlak, 

odboj ali igra? Igra zapeljevanja je prisotna ves čas. Je neizogiben sestavni del 

našega vsakdanjika. Različni načini nagovarjanja v najrazličnejših okoliščinah. 

Moški pristopi in me nagovori. Od česa je odvisna moja reakcija? Mogoče od 

okoliščin, mojih značajskih lastnosti ali čustvenega doživljanja situacije? Moški 

sproži impulz, gre v akcijo, jaz pa ponujeni impulz sprejmem in se odločim. Za 

ali proti. Bom pogodbo podpisala? Pobuda je lahko tudi moja. Nagovor moškega 

ali ženske je pogojen z govorom, z besedami. Zakaj? Zakaj začnemo govoriti in se 

pogovarjati? Zakaj se bojimo tišine? Po navadi besede uporabimo, da zapolnimo 

tišino in ne ker bi nam notranji glas velel, naj spregovorimo. Zaradi tega besede, 

ki jih uporabljamo, tudi nimajo pravega namena ali pa se njihovega pomena 

sploh ne zavedamo. Zakaj se počutimo tako osamljene, da nagovarjamo drug 

drugega? Izgubljamo stik s seboj, saj iščemo zunaj sebe, v svetu, ki nas obdaja. 

Stik s seboj verjetno izgubimo zaradi funkcije razuma, ki ima nalogo ločevati 

in razčlenjevati. Kot opazovalec se distancira in na ta način tudi deluje. Torej, 

ker tišina ni v funkciji razuma, si ne dovolimo biti bližje sebi in se izklopimo. 

Odklop. Poznam dva človeka. Prvi je sam sebi zadosti, sebe se zaveda in ve, 

koliko lahko pričakuje od sebe. Drugi pa sebe išče v okolici, v drugih ljudeh ali 

Zakaj se bojimo tišine?Eva 
Hribernik

 drmt I

Iščemo prave 
vibracije, ki so
temelj našim 
odnosom.



njihovih pogledih. Ker se počuti praznega, praznino zapolni s tem, da nepred-

vidljivo ogovarja mimoidoče, nagovarja svet in išče potrditve iz okolja. Želi si 

biti. In obstajati. 

 Sprašujem se, kakšen smisel ima medčloveška komunikacija. Še posebej v 

pogledu zapeljevanja. Kljub temu, da se po navadi ne slišimo, se pogovarjamo. 

Govorimo različne jezike. Prepletajo se različni načini komunikacije. Stojimo 

na sosednjih bregovih brez mostu, ki bi nas povezal. Glede ljubezni imamo 

drugačna pričakovanja. Moje zavedanje ni na istem nivoju kakor zavedanje 

moškega, ki me opazuje, medtem ko v lokalu pijem kavo. Ni čudno, da pride 

do nesporazuma. Kaj sploh hočemo? Si res želimo poljuba, bližine ali novega 

življenjskega sopotnika? Ali pa je vse le iluzija, da si zapolnimo dan ali ker 

nam je med pavzo za malico dolgčas? Mogoče gre za preizkušnjo samega 

sebe, za provokacijo. Kaj zmorem in česa ne? Se bojim samega sebe?

 Drug drugega vznemirjamo. S svojim odnosom do sveta in do osebe, 

s katero se pogovarjamo. Večkrat gradimo večplasten odnos. Na površini 

se zrcali profesionalni pogovor, ki v sebi skriva moškega in žensko, ki si 

želita drugačnega stika. 

 Tako kot je glasbena simfonija sestavljena iz not in pavz, na tak način 

je sestavljeno tudi naše življenje. Poleg govora, dialoga so tu še goste, sub-

tilne atmosfere, ki zapolnijo premore med besedami ter odpirajo nove in 

drugačne vidike videnja. 

 In tako iščemo in nagovarjamo druge, ki nam po naključju prekrižajo 

našo pot, in se bolj ali manj resno, skozi različne relacije potrjujemo ter skozi krinko lažne 

prijaznosti mašimo vrzeli naše lastne majhnosti. Kljub vsemu pa se še kako potrebujemo, 

da lahko igramo igro življenja in tako spoznavamo sebe ter dar tišine. 

Drug drugega 
potrebujemo, 
da lahko 
igramo igro 
življenja in tako 
spoznavamo 
sebe ter dar 
tišine.



pr
od

uk
cij

a I
I. 

se
me

st
ra

12
 in

 13
 



levo:   Vid Klemenc

desno zgoaj:  Vid Klemenc

Barbara Ribnkar

desno spodaj: Maruša Majer



levo zgoraj:  Jernej Gašperin

  Maruša Majer

levo spodaj:  Jure Kopušar

desno zgoraj: Saša P. Stošić

desno spodaj: Klemen Janežič
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prevod (Medved, Snubač): Mile Klopčič
prevod (Jubilej): Janko Moder

produkcija IV. semestra in VI. semestra
dramske igre, gledališke režije in dramaturgije

AGRFT, Gledališka predavalnica
predpremiera 27. maja 2009 ob 20. uri
premiera 28. maja 2009 ob 20. uri

Medved, Snubač, JubilejAnton 
Pavlovič
Čehov



režija: Matjaž Farič (VI. semester gl.r.)

dramaturgija: Urša Adamič
 Tereza Gregorič
 Kaja Pregrat
 Tea Kovše
 Alena Medich

scenografi ja: Manca Bajec

kostumografi ja: Andrej Vrhovnik

asistentka
za lekturo: Ana Božič

Medved
igrajo: Jelena Ivanova Popova: Tina Gunzek
 Grigorij Stepanovič Smirnov: Jernej Čampelj
 Luka: Žiga Udir
 Vrtnar: Oskar Kranjc
 Kočijaž: Tadej Pišek

Snubač
igrajo: Stepan Stepanovič Čubukov: Oskar Kranjc
 Natalija Stepanovna: Tina Potočnik
 Ivan Vasiljič: Žiga Udir

Jubilej
igrajo: Andrej Andrejevič Šipučin: Tadej Pišek
 Tatjana Aleksejevna: Anja Drnovšek
 Kuzma Nikolajevič Hirin: Oskar Kranjc
 Nastasja Fjodorovna Merčutkina: Tina Potočnik
 Bančna člana:  Jernej Čampelj

Žiga Udir

mentorji: dramska igra in gledališka režija (IV. semester):
 red. prof. Kristijan Muck
 doc. Branko Šturbej

 dramska igra in gledališka režija (VI. semester):
 red. prof. Janez Hočevar
 doc. mag. Tomi Janežič

 dramaturgija:

 red. prof. dr. Denis Poniž

 doc. dr. Blaž Lukan

 scenografi ja:
 red. prof. Meta Hočevar
 asist. mag. Jasna Vastl

 kostumografi ja:
 izr. prof. Janja Korun

 jezik in govor:
 doc. dr. Katarina Podbevšek

na fotografi ji: Jernej Čampelj, Tadej Pišek, Žiga Udir,

 Oskar Kranjc, Anja Drnovšek, Tina Gunzek,

 Tina Potočnik



Kako naj pišem o tem, kar delam, če ne osebno? Kako lahko sploh kaj delam, 

ne da bi vzpostavil lasten odnos? Kako lahko ustvarjam, če ne vzpostavim 

odnosa, svojega pogleda, distance in skepse?

Najbolj obvezujoči del naloge, ki mi je bila naložena, je ostati zvest času in 

kraju – Rusiji in 19. stoletju. Toda kako? Ne glede na prebrano, premišljeno, 

predebatirano in pojasnjeno, se mi zdi, da je to  ̏mission impossible˝. 

 Med danes in časom, v katerega je Čehov umestil vse tri enodejanke, 

je vsidrano burno 20. stoletje, ki je s svojimi avantgardami, interpretacijami 

in preizpraševanjem  ̏avtorjevega glasu˝, dodobra pometlo z vso navlako 

19. stoletja. Temu sta se do neke mere izognila le opera in balet, gledališče 

pa se je tudi po zaslugi Čehova podalo na vrtiljak inovacij in poseganja za 

novo resnico. Ampak katera je tista resnica, ki naj bi jo v takem načinu 

uprizarjanja zasledoval? Je to Rusija in 19. stoletje, kot ju je videl Čehov? 

Je to njegov pogled pred njegovimi velikimi deli ali po tem?

 Ne glede na to, kako močno se želimo približati Rusiji v 19. stoletju, pa 

ne moremo zanikati, da gre zgolj za interpretacijo, in da ne glede na svoj 

trud ne moremo poustvariti tistega sveta. Zato se zastavlja vprašanje: ali ni 

bližje resnici naša lastna interpretacija, osvobojena predstav o Rusiji 19. 

stoletja, ki na novo ustvari svet skozi lasten odnos do oseb in dogodkov (pre)

minulega sveta?

 Seveda vse tri enodejanke nosijo Čehovov (ruski) pečat, hkrati pa so v 

svojem bistvu dokaj univerzalne. Bistvo zapletov so človeške slabosti, ki jih 

Čehov tako neusmiljeno slika z vsemi podrobnostmi. Rusija in 19. stoletje 

sta okvir, v katerega je to bistvo položeno. Če sta Medved in Snubač še 

umeščena na tipično rusko podeželje, z željo in hrepenenjem po bližini, pa 

je Jubilej mestna zgodba, v kateri večina oseb nad bližino drugega obupuje 

in jim je ta celo odveč. Hkrati se v vseh treh šalah pojavlja razcep med običaj-

nim – ruskim ter vzvišenim – francoskim. Čehov te kulturne razlike svojega 

časa spretno vpleta v delovanje oseb, hkrati pa se (za las) izogne pretiranemu 

tipiziranju skozi kulturne obrazce. 

Medved, Snubač in Jubilej, šale v enem dejanju, kot jih je podnaslovil Čehov, 

nosijo s seboj nastavke kasnejših velikih del. Hkrati pa v komičnem vnašajo hiter 

ritem zapletanja v prepreke, s katerimi se nenehno ubadajo osebe. Zapletajo se 

z lastnimi izjavami in se z vsakim pojasnilom še bolj izgubljajo v nepotrebnih 

podrobnostih. Na principih vztrajajo tako močno, da se nenehno odmikajo od 

svojega cilja. Svoj problem rešujejo z nesmiselnim vztrajanjem, ki že skoraj 

obrodi sadove, pa se pojavijo novi zapleti. S svojo nepopustljivostjo grmadijo 18
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Čehov umestil
vse tri eno-
dejanke, je 
vsidrano burno 
20. stoletje, 
ki je s svojimi 
avantgardami, 
interpretaci-
jami in preiz-
praševanjem 
»avtorjevega 
glasu«, dodobra
pometlo z vso 
navlako 
19. stoletja.



težave, največkrat pa je njihovo delovanje preplet cele palete napak. Iz teh 

enodejank že veje duh časa, ki je nekaj desetletij kasneje proslavil burlesko na 

celuloidu in njenega najžlahtnejšega predstavnika Charlija Chaplina. To je iz 

izhodišča, da vemo, kaj je čehovljansko, popolnoma presenetljivo, saj se mes-

toma približuje tako burki, kot absurdu. 

Čehov mi ni blizu, preblizu je. Nenehno me spominja na okolje, iz katerega 

prihajam. V dejanjih njegovih likov prepoznavam svoje nesmisle. Zato se kljub 

vsem upirajočim hudičem v glavi, te študijske naloge lotevam z zavestjo, da naprej 

vodi le spoprijemanje s tem, kar se mi upira. Aaaah, spet ta Čehov!



Ob koncu 19. stoletja je Rusija še zmeraj živela v zastareli vladavini carizma 

in se hkrati bolj ali manj odkrito ozirala na življenje na Zahodu. Carji so 

vladali s skoraj bolestnim strahom pred spremembami in revolucijami, ki 

so se pojavljale v Evropi. Zaradi bojazni pred prevrati so bile prepovedane 

vsakršne oblike političnih strank in gibanj, vendar so skrivne študentske in 

druge organizacije vseeno nastajale. Najbolj znane in dejavne med njimi so 

bile; dekabristi, narodniki, Zemlja in volja – pozneje Narodova volja. Zaradi 

svojih revolucionarnih usmeritev pa so bile ostro preganjane, kar je razum-

ljivo, saj je bil po njihovem mnenju eden od pogojev za izboljšanje živ ljenja 

ljudstva tudi umor carja. Carji pa so zmeraj vladali s kančkom strahu za 

svoje življenje, na to so jih opozarjali tudi primeri iz zgodovine države. Samo v 

19. stoletju sta namreč uspela dva atentata, na Pavla in na Aleksandra drugega 

(Aleksander prvi pa je umrl v nepojasnjenih okoliščinah l. 1825 v Taganrogu). 

Ta bojazen se je v največji razsežnosti uresničila po oktobrski revoluciji l. 1917, 

ko so po prevzemu oblasti boljševiki iz previdnosti pred kontrarevolucijo usmr-

tili carja Nikolaja drugega, njegovo ženo Aleksandro in njune otroke, tako da 

ni ostalo več nobenega pretendenta, ki bi lahko še kdaj terjal svojo pravico do 

prestola. In vendar je bil car oseba, ki je v idealizirani obliki združevala različne 

sloje in narode pod okriljem Rusije, samo Židje so predstavljali problem, bili naj 

bi namreč nezmožni asimilacije. Kmetje in tlačani, ki so postali osebno svobodni 

šele leta 1861, so bili neizobraženi in revni, vendar so vseeno ljubili in spoštovali 

carjevo podobo. V 70. letih 19. stoletja se je razvilo narodniško gibanje in njegovi 

člani so sklenili, da je treba kmečkemu prebivalstvu pomagati do boljšega življe-

nja, zato so začeli s tako imenovano hojo med ljudstvo. Naselili so se po vaseh 

in pričeli izobraževati, zdraviti in navduševati vaščane za liberalne politične 

ideje, kmetje pa se na to niso najbolje odzivali. Bolj kot tem, za njihove pojme 

nenavadnim meščanom, so zaupali carju in brez njihove podpore so narodnike 

kar hitro zaprli in jim sodili. Carji so bili kakor vrv, ki je imperij držala skupaj 

v tesnem in dušečem prijemu, vendar tako združevala in povezovala med sabo 

tudi skoraj neomejena prostranstva ozemlja in njihove narode.

19.stoletje se je v zgodovino Rusije zapisalo kot obdobje kulturnega razcveta. 

Načelnik 3. oddelka državne policije pri vladavini Nikolaja I. (1825–1855) A. 

Benkendorf je zapisal:  ̏Ni treba preveč hiteti s prosvetljenjem, da ljudstvo 

po obsegu in višini vedenja ne bi postalo enako monarhiji in ne bi poseglo 

po oslabitvi njene oblasti.˝ Vendar ne glede na takšno mentaliteto plemstva 

prosvetljenja ni bilo mogoče zaustaviti, duhovni razvoj in narodna zavest sta 

se širila med vsemi nivoji prebivalstva. Ob vse večjem številu novoustano-

vljenih univerz (moskovska, vilneuška v Litvi, peterburška in še štiri druge) 20
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je bilo visoko šolanje v 70. letih omogočeno tudi ženskam (v Evropi je to 

prva storilaVelika Britanija v 60. letih) in nižjim slojem (v 80. in 90. letih so 

postajale vse bolj obiskane nedeljske šole za odrasle). Napredek je bilo mogoče 

občutiti tudi v znanosti. Leta 1826 odkrije N. Lobačevski neevklidsko geometrijo, 

D. Mendelejev 1871. leta dokončno formulira periodični zakon kemijskih ele-

mentov, A. Popov l. 1895 prvič prikaže uporabo radio magnetnega valovanja 

z radio sprejemnikom, ki ga je sestavil, a svojega patenta ni prijavil.

 Prav tako velja 19. stoletje za zlato obdobje ruske umetnosti v literaturi, 

glasbi, upodobitvenih in scenski umetnosti. Dvig povprečja ruske književnosti 

iz oblike zabave in druženja na salonskih večerih premožnejših družin se je 

začel z Aleksandrom S. Puškinom. Po ustanovitvi ruske Akademije (po vzoru 

francoske) v 18.stoletju in izidu slovarja in slovnice (1789–1802), je Puškin 

odigral ključno vlogo pri standardizaciji rus kega jezika v litera turi, ustano-

vil pa je tudi literarni časopis Sovremennik. Napisal je vrsto del: Jevgenij 

Onjegin, Pikova dama, Boris Godunov, če se omejim le na najbolj znana. Za 

njim so razvoj književnosti prevzela imena kot so M. Lermontov, N. Gogolj, 

I. Turgenjev, I. Gončarov .

 Na drugo polovico literarnega stoletja pa sta s svojimi deli vplivala 

Fjodor M. Dostojevski (1821–1881) z deli Zločin in kazen, Besi, Zapiski 

iz mrtvega doma in Lev N. Tolstoj (1828–1919) z deli Vojna in mir, Ana 

Karenina, Smrt Ivana Iljiča. Ob prelomu stoletja se je s svojstvenim in novim 

slogom uveljavil Anton Pavlovič Čehov, njegov pisateljski slog je bil razbre-

menjen političnega aktivizma in moralističnih naukov prejšnjih generacij 

književnikov. Njegova dela vsebujejo blago posmehovanje nad hibami ruske 

duše in nad njeno naravo, ki pa nikoli ni zlobno ali obtožujoče. Napisal je 

množico novel, med njimi Stepa, Dama s psičkom in Ana na vrtu. V Evropi 

pa je znan predvsem po svojih dramskih delih Utva, Tri sestre, Češnjev vrt, 

ki so imela velik vpliv na razvoj modernega gledališča.

 Ruska glasba je danes poznana predvsem po skladatelju Pjotru I. Čajko-

vskemu in njegovih baletnih partiturah, ki so močno dvignile kvaliteto glasbe 

napisane za to zvrst, to je bila glasba za balete Labodje jezero, Trnujlčico in 

Hrestača, zložil je tudi opere Jevgenij Onjegin in Pikova dama ter mnogo drugih 

uspešnih del, kot so Uvertura 1812 in Simfonija št. 6-patetična.

 Rusko slikarstvo se je razvijalo z ustvarjanjem slikarjev Argunova, Vasneco-

va, Repina, Vereščagina, Levitana, Roericha, itd. Pomembna je postala skupina 

peredvižnikov, ki so prekinili stike z akademijoin začeli slikati po svoji lastni 

usmeritvi. Takšno ime so dobili zaradi premičnih (rus. peredvižnih) razstav, s 

katerimi so se selili po različnih mestih in podeželju in tako vsaj začasno pre-

bujali zaostale vaške in tudi mestne predele Rusije in vanje prinašali po svoje 

obdelano zmes umetniških tokov iz dveh metropol Moskve in Sankt Petersburga.

 Rusko ljudstvo se je skozi svojo zgodovino skoraj nenehno spopadalo z 

državami, ki so ga poskušale osvojiti. Leta 1812, ko je Napoleon že osvojil večji 

del Evrope, je sklenil napasti Rusijo. Tu pa se je njegov zmagoslavni pohod 

obrnil v sramotni poraz, njegova vojska je morala prvič pokazati pete in sama 

bežati pred ljudstvom iz dežele, ki jo je prišla zavzet. Vsi sloji prebivalstva so 

se združili v silo, ki je s skupnimi močmi in s pomočjo skrajne narave svoje 

dežele premagala napadalce. To je bila več kot samo zmaga, v tistih odločilnih 

trenutkih zime 1812–1813 je kakor iz pepela sežgane Moskve vzniknila narodna 

zavest. Moskvo so požgali prebivalci sami in se umaknili v njeno okolico, tako 

V 19.stoletju 
jeRusija živela
pod oblastjo 
carjev samo-
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v smeri napred-
nejših tokov 
zgodovine.



da je potemtakem Napoleon z zavzetjem mesta v resnici dobil le kup pepela in 

ruševin, s katerimi si ni mogel prav dosti pomagati, približevala pa se je ruska 

zima ... Leta 1815 je Rusija predsedovala na dunajskem kongresu in se tako 

vzpostavila kot velesila in osvoboditeljica Evrope. V tej domovinski vojni so se 

plemiški častniki borili skupaj s tlačani in (presenečeno) ugotovili, da imajo le-ti 

visoka moralna načela in so prav takšni ljudje, kakor oni sami, če ne celo bolj 

krščansko neoporečni. Vendar so morda zaradi vznesenosti nad zmago malo 

preveč idealizirali vaško prebivalstvo. Čehov je na življenje kmetov gledal bolj 

kritično realno, sam je delal kot zdravnik na kmečkih posestvih, kjer je bival 

in je skozi svoje svoje literarne like večkrat spregovoril o vsej bedi življenja na 

vasi. Kot primer naj navedem besede vaškega zdravnika Astrova iz drame 

Striček Vanja:  ̏O velikem postu, tretjo nedeljo sem se peljal v Malickoje, 

zaradi epidemije ... Pegasti tifus ...V kočah ljudje drug čez drugega ... Uma-

zanija, smrad, dim, na tleh teleta skupaj z bolniki ... Pa prašiči tudi.˝ (M. 

Jesih. Tri drame. zbirka: Svetovni klasiki). Tudi reforme iz leta 1861, bistvo 

katerih je bila osvoboditev tlačanov, ni bistveno izboljšala življenja osvobo-

jenega kmečkega prebivalstva. Po njih so družine dobile premalo zemlje za 

obdelovanje, da bi se lahko mirno preživljale samo s kmetovanjem. Tudi 

tista zemlja, ki so jo dobili, ni bila zastonj, saj so morali kmetje zanjo še 

desetletja po odpravi tlačanstva plačevati odkupnino. Tudi plemstvo ni bilo 

zadovoljno z reformo, saj so ob izgubi številčne delovne sile morali postati 

bolj dejavni pri upravljanju poslov na svojih posestvih in velikokrat z njimi 

niso ravnali najbolj gospodarno. Nekaj pa je le držalo, kmetje so bili precej 

verni, vendar se pojavlja vprašanje, koliko so svojo vero sploh razumeli, saj je 

bilo sveto pismo prevedeno v ruščino šele sredi 70. let devetnajstega stoletja. 

Tudi stopnja umrljivosti je bila na vasi precej visoka, tako da so preživele 

otroke hiteli čim prej poročati, za poroko so po mnenju skupnosti postali 

godni že pri trinajstih letih. In kako naj ne omenim tudi tiste slavne vodke. 

Pitje vodke je bilo značilno tako za podeželje kot za mesto, za revne in bogate, 

v ruščini obstaja izraz zapoj, ki označuje pijančevanje po več dni zapored in se 

zgodi človeku, ki sicer ni alkoholik. Zelo ekspliciten primer zapoja je Marme-

ladov v romanu Zločin in kazen. Plemstvo pa je živelo razsipno in razkošno 

družabno življenje, zapolnjeno z neskončnimi plesi in zabavami, ki so ponavadi 

trajale vse do jutra. Primer najdemo v odlomku ene od pesmi Ane Ahmatove iz 

obdobja pred oktobrsko revolucijo, ko je življenje plemstva še bilo brezskrbno 

in natrpano z družabnimi prireditvami.

 ̏Mi pa živimo praznično in trudno, 

razgretih srečanj poveličujoč obred.

Ko veter brezrazsodni v zagonu,

utrne nam pomenek komajda začet.˝

1915

Velikost imperija ga je hkrati delala posebnega, močnega in neosvojljivega, 

vendar ga je tudi ovirala, tako da je začel zaostajati za ostalo Evropo (če jo je 

sploh kdaj dohitel). Velikanske razsežnosti ozemlja so Rusijo naredile počasno 

in neokretno tudi kar se tiče napredka, tlačanstvo je bilo odpravljeno v Rusiji 

dosti pozneje kot v drugih evropskih državah, pa ne zato, ker se ne bi zavedali 22
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tega zaostanka svoje države. Car Nikolaj je o tem razmišljal takole:  ̏Tlačansvo 

je današnje zlo, vendar bi njegova ukinitev pomenila še večje zlo v prihodnosti.˝ 

Tlačanstvo je bilo kot cement, ki je držal ekonomijo skupaj skoraj dve sto-

letji, in slaba izvedba njegove ukinitve je prinesla več nezadovoljstva kakor 

miru in blaginje.

Paradoks Rusije je bil v tem, da je bila veličastna in hkrati nemočna, ekspanzioni-

stična s svojimi težnjami po rusifi kaciji tujih narodov znotraj dežele, a tudi not-

ranje šibka. Pojavljale so se protivladne organizacije, ki so stremele po uničenju 

obstoječe oblasti. Rusija je bila kot velikan na trhlih nogah. Tudi Rusi sami niso 

čisto vedeli, ali naj sledijo zahodu, ki jih pravzaprav bolj zavračal kot sprejemal, 

in se tako začeli vse bolj ozirati v lastno zgodovino in izvor ruskega naroda. 

Znamenit je postal pojem  ̏ruska duša˝; kaj naj si mislimo o tej duši, za 

katero pravijo, da jo je nemogoče dojeti zgolj z razumom? Je to tista duša, ki 

se lahko brez vsake meje po več dni skupaj opaja z alkoholom, tista o kateri 

je še Musorgski l. 1868 zapisal v pismu Rimskemu -Korsakovu:  ̏Ko Nemec 

razmišlja, najprej dolgo teoretizira, potem šele preizkusi; naš ruski brat pa 

najprej poskusi, potem se šele pozabava s teorijo˝ (iz Th e Musorgsky Reader: 

A Life of Modest Petrovich Musorgsky in Letters and Documents). In Rusija 

vse to prenaša, potrpežljivo živi narod svoje življenje naprej. Narod, ki je 

skrajen, kakor podnebje njegove dežele in trpežen in utrjen z revolucijami 

in vojnami, ki jih je preživel. Rusija kot država, na kateri so merile svoje moči 

evropske sile. Potem ko je večino ciljev že osvojila, je Francija tu prekinila svoj 

osvajalski pohod nad Evropo. Rusija je točka preobrata, močna tudi, če je šibka. 

Kakorkoli se jo kritizira, je Rusija dejstvo, včasih nerazumno in nerazumljivo 

v očeh Zahoda, vendar je lahko tudi gostoljubno, ljubeče, občudujoče in tako 

močno, da se zazdi že kar arogantno, je pa samo veliko in samostojno.

literatura:  Figes, Orlando. Natašin ples. Kulturna zgodovina Rusije. Prev. M. Venier, M. Jesih, T. 

Pavček. Ljubljana: Modrijan, Studia humanitatis, 2007.

Hosking, Geoff rey. Russia and Russians. London: Penguin Books, 2002.

Veka, Aleksander A. Istoria Rossii s drevnejših vremen do našego vremeni, 

Moskva: Novaja kniga, 2007.

Ahmatova Anna A. Anna A. Ahmatova. Zbral in prevedel T. Pavček. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.
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Čehov svojim dramskim junakinjam v enodejankah Medved, Snubač in 

Jubilej pripisuje skrivnostne čare. Junakinje so pri uporabi svojih po-

sebnih moči spretne in usodno vplivajo na moške, ki se jim ne morejo 

upreti. Ker vprašanje ženske v današnjem (še vedno) patriarhalnem svetu 

ni razrešeno, te šale učinkujejo povsem aktualno. Prav tako presenetljiva 

je njihova svežina v medsebojnih odnosih, ki pogosto delujejo kot vzeti 

iz naše sodobnosti.

Čehov gradi svoje enodejanke predvsem na nasprotjih med moškim in žen-

skim svetom. Za moški svet je značilno, da glavna mesta na lestvici vrednot 

zasedajo bogastvo, ugled in čast. Kot tipičen nosilec teh vrednot se pokaže 

npr. protojapi Šipučin v Jubileju, ki k vsem pristopa s hlinjeno prijaznostjo, 

njegov resnični namen pa je pridobivanje ugleda. 

 V ženskem svetu so glavne vrednote drugačne, med njimi so zvestoba, 

ljubezen in iskrenost. Glavna značilnost obojih je soodvisnost. Kljub temu 

da se pogosto trudijo biti samozadostni, neprestano težijo drug k drugemu. 

Soprisotnost moških in žensk neustavljivo vodi v zaplete, ki odnos med 

moškim in žensko osvetljujejo iz različnih perspektiv. 

Enodejanka Medved razmerje med moškim in žensko predstavi že v prvem 

prizoru. Bogata vdova Popova se od smrti svojega moža zapira v hišo, iz katere 

noče nikoli več stopiti. Njen sluga jo zaman skuša prepričati, da zaklepanje v 

hišo ni smiselno. Popova noče ven, ker jo je pokojni mož varal in si zato nadane 

masko večno žalujoče vdove. 

 Po pripovedovanju Popove se zdi, da sta si z možem diametralno nasprotna. 

On je njo varal, ona se kaže kot iskrena. On je podlegel svoji telesnosti, ona je 

strogo vzdržna. Od kod izvira tako strog odpor do moža? Jung je nekje zapisal, 

da je tisto, kar pri ljudeh najbolj sovražimo, ravno to, česar se pri sebi nezavedno 

najbolj bojimo. Kasneje se to potrdi z dolgim poljubom Popove in Smirnova.

 Smirnov, prileten posestnik, pride k Popovi z zahtevo po denarju, ki ga 

je posodil umrlemu možu. Popova mu denarja ne more izročiti, on pa ne 

odneha. Čez čas tudi njej odpovedo zavore in ga okliče za medveda. Smirnov 

je užaljen in Popovo izzove na dvoboj. Ta ga mirno sprejme in mu zagrozi, 

da ga bo ustrelila. V tem trenutku se Smirnov zaljubi v njeno odločnost. Ko 

se pripravljata na dvoboj, ji izpove svoja čustva in jo s tem tako zmede, da se 

le še dolgo poljubita.

 Ena izmed temeljnih razlik med njima je v tem, da Popova ves čas – kako 

tipično žensko! – na prvo mesto postavlja ljubezen in zvestobo, glavni namen 

Smirnova pa je – kako moško! – pridobitev denarja. Kljub vsej odločnosti so 24
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ženski čari zanj premočni, zato kloni pred njeno usodno zapeljivostjo in pozabi

na dolg, zaradi katerega je prišel. Tudi Popova ob poljubu pozabi na svoje zapri sege, 

ob čemer se poraja vprašanje o iskrenosti njene  ̏zvestobe˝.

Podobno kot v Medvedu se tudi v Snubaču glavno dogajanje vrti okoli konfl ikta med 

moškim in žensko, vendar je tokrat ljubezen z obeh strani šele na drugem mestu.

 Posestnik Lomov, hipohonder v svojih tridesetih, pride k sosedu Čubukovu 

zasnubit njegovo hčer. Čubukov je nad idejo navdušen, saj se mu zdi Lomov 

primeren za moža. Ko skuša Lomov zasnubiti Natalijo, se zapleteta v prepir 

glede lastnine travnikov poleg Črne mlake. Lomov užaljeno odide. Ko Natalija 

izve, da jo je prišel zasnubit, ga pokliče nazaj. Spet se sporečeta, tokrat glede 

tega, čigav pes je boljši. Lomov se onesvesti in ko se zbudi, Čubukov začne 

proslavljati poroko in preglasi njun prepir.

 Vsem trem osebam je ljubezen drugotnega pomena. Lomov se želi poro-

čiti, ker ima v mislih idejo srečne družine. Natalija mu je všeč, vendar ključno 

vlogo pri razlogih za snubitev igra posestvo, ki bi ga lahko združila. Tudi 

Nataliji je všeč Lomov, vendar ji več pomenijo družinska načela (travniki, 

pes). Oče se zaveda materialnih prednosti, ki bi jih poroka prinesla, zato 

preglasi njuna nesoglasja. Ljubezen ni povsem zanemarjena, vendar nastopa 

le v stranski vlogi. 

Tudi v Jubileju so ženske glavno gonilo zgodbe. V banki, ki jo vodi mladi 

povzpetni Šipučin, praznujejo obletnico ustanovitve. Ker bo v kratkem pri-

šla uradna deputacija, skuša knjigovodja Hirin čim prej napisati poročilo. 

Njegovo delo najprej zmoti Šipučinova žena Tatjana, ki želi možu razložiti, 

kaj vse se ji je zgodilo med obiskom družine. Mož jo skuša čim bolj prijazno 

odpraviti domov, saj moti delo. Tatjana se ne pusti zmesti. V banko pride še 

starka Merčkutina, ki zahteva denar za svojega moža. Hirin skuša obe spoditi, 

vendar pri tem ni uspešen, saj se ženski onesvestita. Ravno v tem trenutku pride 

deputacija, ki je nad situacijo presenečena in v zadregi odide.

Razlika med moškim in ženskim dojemanjem sveta je v Jubileju lepo razvidna. 

Šipučin je tipičen malomeščan, ki hlini prijaznost, da bi pridobil na ugledu in 

moči. Hirin je sicer mnogo bolj robat, a s ciljem povišnice. Na drugi strani sta 

vztrajni ženski, ki se ne pustita zmesti na poti do svojega cilja. Tatjana bo ne 

glede na vse možu izpovedala svojo zgodbo, starka pa bo dosegla pravico za 

svojega moža. Ženski tokrat nastopita kot zmagovalki, saj dosežeta svoje in 

moškima preprečita njun častihlepni boj za ugled in bogastvo.

Zdi se, da je avtorjeva pozicija bolj na strani žensk, kar je presenetljivo, saj je 

svojo  ̏usodno žensko˝ Olgo Knipper spoznal šele približno deset let po obrav-

navanih enodejankah. Odprto ostaja vprašanje, katera ženska mu je služila kot 

vzor pri oblikovanju teh junakinj – morda ojdipovska mati?

Kljub temu, 
da se (moški 
in ženske) 
pogosto 
trudijo biti
samozadostni,
neprestano 
težijo drug 
k drugemu.



Grah luščim,

a boš mal grahka, grahek?

bevsk-bevsk

Ne štima.

Hektor Hektrovič,

ugrizn gospoda. 

Nataliiiijaaa (si klical me)

vonj po travi in kislicah

a vohaš

uno zeleno rahlo omočeno travo

mmm diši

pejva se valjat, Ivan Vasiljevič

pod Laze ob brezovem gozdu

v frišno pomladno travo

pa da naju mravle popikajo

v rit, evo

26
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na prejšnji strani:  Oskar Kranjc

zgoraj:  Tina Potočnik 

 Žiga Udir

spodaj:  Tadej Pišek

 Anja Drnovšek

sekvenca:  Tina Gunzek 

Jernej Čampelj

na naslednji strani:  skice kostumov

 Andreja Vrhovnika
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produkcija VI. semestra
dramske igre, gledališke režije in dramaturgije

AGRFT, Gledališka predavalnica
predpremiera 8. junija 2009 ob 20.uri
premiera 9. junija 2009 ob 20. uri

prevod: Aleš Berger

Tartuffe ali 
Prevarant

Molière



režija, luč, zvok: Renata Vidič

praktinča
dramaturgija: Matic Starina

scenografi ja: Bine Skrt

kostumografi ja: Tina Kolenik

igrajo:  Orgon: Blaž Setnikar

 Elmira: Tjaša Hrovat

 Dramis: Andrej Zalesjak

 Kleant: Vito Weis

 Tartuff e: Matevž Müller

 Dorina: Nina Rakovec

 G. Loyal: Jernej Čampelj

 Represivna veja oblasti:  Jernej Gašperin

Klemen Janežič

Jure Kopušar

Žiga Udir

Tina Gunzek

Tadej Pišek

Tina Potočnik

Oskar Kranjc

mentorji:  dramska igra in gledališka režija:

red. prof. Janez Hočevar

doc. mag. Tomi Janežič

dramaturgija:

doc. dr. Blaž Lukan

scenografi ja:

red. prof. Meta Hočevar

asist. mag. Jasna Vastl

kostumografi ja:

izr. prof. Janja Korun

jezik in govor:

Tatjana Stanič

zvok:

izr. prof. Aldo Kumar

na fotografi ji: Nina Rakovec, Blaž Setnikar, 

 Andrej Zalesjak, Tjaša Hrovat,

 Vito Weis, Matevž Müller



Naša sodobnost, družbeni sistem, v katerem živimo, je močno prežet z za-

hodno evropsko miselnostjo, ki je zrasla iz katoliškega pojmovanja sveta in s 

kvazi demokratičnimi, neoliberalističnimi idejami ter z divjim turbokapita-

lizmom. Za družbeno-politično-ekonomski sistem, v katerega smo vpeti, je 

značilno, da ga žene samo gola strast do oblasti, moči in denarja. Nastrojen 

je proti zdravemu razumu in nravnosti ter radikalizira svobodo. Sredstva, ki 

jih uporablja za dosego svojega cilja, so zgolj pretvarjanje, hlinjenje, sprene-

vedanje, prevara, videz in raznovrstne manipulacije, tako psihološke kot politične. 

Zato je naša uprizoritev Molièrove komedije Tartuff e ali Prevarant poskus smešenja napak 

sodobne družbe.
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Edina resnica 
našega 
življenja je 
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na prejšnji strani:  Blaž Setnikar

 Matevž Müller

levo:  Andrej Zalesjak

desno zgoraj:  Nina Rakovec

Tjaša Hrovat

desno spodaj:  Vito Weis

Matevž Müller

na naslednji strani:  skice kostumov

 Tine Kolenik
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produkcija VIII. semestra 
dramske igre, gledališke režije in dramaturgije

Cankarjev Dom, Dvorana Duše Počkaj
predpremiera 13. junija 2009 ob 20. uri
premiera 14. junija 2009 ob 20. uri
ponovitvi 15. in 17, junija 2009 ob 20. uri

prevod: Djurdja Flerè

SalomaOscar
Wilde



režija: Marko Čeh

dramaturgija: Nuša Komplet

scenografi ja: Marko Turkuš

kostumografi ja: Tomaž Tomljanovič

avtor glasbe: Laren Polič Zdravič

igrajo:  Herod: Miha Rodman

 Herodiada: Maruša Kink

 Herodiadin Paž: Blaž Šef

 Johanaan: Anže Zevnik

 Mladi Sirijec: Predrag Mitrović

 Saloma: Tina Vrbnjak

mentorji:  dramska igra in gledališka režija:

red.prof. Jožica Avbelj

doc. Jernej Lorenci

dramaturgija:

red. prof. dr. Denis Poniž

doc. dr. Blaž Lukan

scenografi ja:

red. prof. Meta Hočevar

asist. mag. Jasna Vastl

kostumografi ja:

izr. prof. Janja Korun

jezik in govor:

doc. dr. Katarina Podbevšek

na fotografi ji: Marko Turkuš, Laren Polič Zdravič,

 Marko Čeh, Predrag Mitrović, Blaž Šef,

 Nuša Komplet, Anže Zevnik, Tina Vrbnjak,

 Maruša Kink, Miha Rodman



režijski koncept
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Kakšno moč  
ima ženska 
in kakšno 
intuicijo 
moški?

Bibilijska zgodba iz Matejevega evangelija o smrti Janeza Krstnika judej ske 

princese Salome poimensko ne označi, postavi jo v drugi plan in je le orodje 

v rokah maščevalne in preračunljive matere Herodiade, vse skupaj pa je 

predvsem v funkciji moralnega nauka.

 Oscar Wilde ni prvi, ki podeli Salomi ime, je pa vsekakor prvi, ki jo 

postavi v središče dogajanja, jo osamosvoji in naredi za subjekt z njej lastno 

strastjo do Johanaana in surovo željo po njegovem poljubu.

WILDOVA SALOMA IN EN DAN V NJENEM ŽIVLJENJU:

Na dvoru je praznovanje.

DEJSTVO. 

Hamletovsko ozadje in zato poročno slavje Heroda in Herodiade. 

KONCEPT.

Mističnost Gospodične Julije in zato Salomina prva menstrualna kri ob polni luni. 

KONCEPT.

Herodova iniciacija v kralja in Salomina iniciacija v žensko. 

PROBLEM.

UVODNA DIDASKALIJA: Velika terasa v Herodovi palači, ki gleda na slavno-

stno dvorano (...). Star vodnjak z zeleno bakreno ograjo. Mesečina. 

Zareže v jedro problema. Terasa z vodnjakom, okrog katerega se zgosti kon-

fl ikt, je osrednji prostor dogajanja, vmesni prostor med slavnostvno dvorano in 

mese čino, kjer trčita dva svetova. Prepletanje moške moči in ženske intuicije ter 

vzpostavitev vprašanja, kakšno moč ima ženska in kakšno intuicijo moški.

 Wildov dramski tekst ni razdeljen na dejanja ali prizore, zato nam za osnovno, 

vendar zelo natačno razdelitev služi barvni odsev lune, ki prehaja od BELE, mimo 

RDEČE do ČRNE lune iz teksta. Luna kot hladna dvojčica toplega Sonca nima 

lastne svetlobe, je zgolj sončev odsev. Povezana je z biološkimi ritmi rojstva, živ-

ljenja in smrti, zato je nestanovitno, vendar obnavljajoče načelo. Deluje pasivno 

kot podzavest, domišljija ali sanje.

 Bela barva simbolizira popolnost, božanskost, čistost, resnico. Je simbol 

večnosti in absolutnosti. Je potencialni nič, iz katerega se lahko vse razvije. Bela, 

srebrna luna (mesečina) se pojavi v začetku drame skozi opise Mladega Sirijca in 

Herodiadinega Paža. Saloma pa je njena največja svečenica:  ̏Kako lepo je zreti v 

Svet za lunoNuša
Komplet

drmt IV



luno! (...) Hladna in sramežljiva je kakor devica. Kako deviška je njena lepota. 

Da, kakor devica je, ki je ohranila svojo čistost. Nikoli se ni dajala moškim 

kot druge boginje.˝ Predstavlja ji ideal in tako lepo opiše tudi njene vrednote: 

LEPOTA, DEVIŠTVO, ČISTOST. Salomina (pre)moč nad Herodom in materjo 

ter celotnim dvorom se izraža prav v njeni otroški čistosti in naivnosti, v njeni 

 ̏lunosti˝. Najboljši primer, kako se njena moč manifestira, je kratko prigovar-

janje Mlademu Sirijcu, naj izpusti preroka Johanaana, ki meji na hipnotično 

začaranost. Za pogled in morda nasmeh, ki ju ponuja, je Mladi Sirijec pripravljen 

izpustiti preroka iz vodnjaka, kljub izrecni prepovedi tetrarha.

Prerok Johanaan je točka Salomine iniciacije v žensko. 

Njun prizor (in edini prizor v drami, kjer vidimo in ne zgolj slišimo preroka 

Johanaana) je obred Salominega prehoda od deklice do ženske. V njej se 

prvič oglasi ženska kri, menstruacija, skozi katero začuti tudi moč reproduk-

cije. Moč bele, čiste lune, s katero je še pred trenutkom obvladala Mladega 

Sirijca, zdaj ne deluje več. Na Johanaan nima vpliva.  ̏Poslušam samo glas 

Gospoda, svojega Boga,˝ ji odgovarja in je niti ne pogleda, obenem pa nepo-

sredno kritizira Heroda in Herodiado ter zelo jasno artikulira to, kar Saloma, 

svečenica lunine čistosti, čuti na dvoru. Johanaan je prvi moški, najbrž prvi 

človek nasploh, ki je judejski princesi postavil meje, se ji uprl in rekel, NE 

bom igral po pravilih tvoje igre. Salomina želja po njegovem telesu, njegovih 

laseh in poljubu se stopnjuje, vendar je hkrati spoznanje, ki se oddaljuje od 

fi zične ljubezni in se približuje duhovni. Če je želja po telesu spolna sla, je 

želja po poljubu potreba po združitvi diha, duha in skrajna točka vzajemne 

pripadnosti, ki pa je kot ženska še ne zna doseči in zato postane skrajno 

nevarna. Njena iniciacija v žensko gre torej narobe, saj ima pred seboj moškega, 

ki se za ženske ne zmeni, še huje, najbrž celo mizogina. 

 Johanaan pripada rdeči luni, ki jo tudi sam napove:  ̏Luna bo postala vsa 

kakor kri in zvezde neba bodo padale na zemljo.˝

 Rdeča barva simbolizira KRI, ki je glavna telesna tekočina in ponazarja 

animalično, živalsko naravo (vpliv na Salomo) ter OGENJ, ki uničuje mračne 

sile in ima očiščevalno funkcijo (vpliv na Heroda). Rdeča barva izraža telesno 

ljubezen in močna čustva ljubezni in smrti, zato je večkrat tudi barva nasilja.

 Johanaan je ovira, preko katere poteka iniciacija Salome v žensko in ini-

ciacija Heroda v kralja. Čeprav je izključen in zaprt v vodnjak, je točka, ki vse 

giblje, je bojno polje konfl ikta med Salomo in Herodom.

 V drugem delu drame prideta na teraso novoporočena Herod Antipa in 

Herodiada. 

 Heroda Filipa, judejskega tetrarha, prvega moža Herodiade in očeta princese 

Salome, je njegov mlajši brat, Herod Antipa, dal zapreti v vodnjak, kjer je preživel 

dvanajst let.  ̏A ni od tega umrl. Nazadnje so ga morali zadaviti.˝ Herod Antipa in 

Herodiada se zdaj končno lahko poročita, Herod pa je nazadnje le postal legalni 

tetrarh Judeje. V isti vodnjak kot prej Heroda Filipa pa zdaj zaprejo Johanaana. 

Prerok Johanaan je torej tudi točka Herodove iniciacije v kralja.

Herod je razbita osebnost, razpet med sladostrastno kraljevsko močjo in strahom 

pred zločinom, ki ga je storil nad bratom ter slabo vestjo, ki se zdaj manifestira 44
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Če je želja po 
telesu spolna 
sla, je želja 
po poljubu 
potreba po 
združitvi 
diha, duha in 
skrajna točka 
vzajemne 
pripadnosti.



Iniciacija 
ženske in 
moškega 
torej poteka 
v nasprotni 
smeri, 
vendar je 
njen cilj 
zbliževanje 
spolov, 
medsebojno 
oplajanje in 
nenazadnje 
priprava za 
skupno 
življenje.

skozi Johanaana. To je tudi glavni razlog, da mu ne more dati enostavno odsekati 

glave. Ves čas izgublja nit pogovora, spreminja svoje besede, sliši stvari, ki jih 

drugi ne, in tako skoraj istočasno deluje nevarno mogočen in nemočno izgubljen. 

Zasedel je mesto tetrarha, postal je legalen nosilec oblasti, vendar še ni pridobil 

legitimne moči, s katero bi lahko resnično zavladal judejski deželi. V tem sta si 

s Salomo tudi diametralno nasprotna, saj ona (še) nima legalne moči, ki jo daje 

oblast, ima pa legitimno, s katero (kot prej Mladega Sirijca) lahko obvladuje tudi 

tetrarha. Tako Herod kot tudi Saloma torej ne moreta ubiti Johanaana. 

 Herodiada je v Wildovi različici manj maščevalna kot v biblijski, zato ima 

tudi popolnoma drugačno vlogo. Ostaja Salomina mati in Herodova žena, kar 

jo postavlja v nezavidljivo vmesno polje. Ves čas čuti napetost in problematič-

nost položaj in ga skuša na vse načine vrniti v začetno, nevtralno stanje, zato 

nenehno kot odmev ponavlja Herodu dve reči:  ̏Nikar je ne glej!˝ (Salome) 

in  ̏Naj umolkne!˝ (Johanaan). 

  ̏Zapleši mi, Saloma, in dal ti bom vse, karkoli boš prosila, pa čeprav 

polovico svojega kraljestva.˝ Zgodi se ključni moment drame. Herod oblju-

bi vse, Saloma pa izkoristi njegovo slabost, zgrabi priložnost, ZAPLEŠE in 

zahteva Johanaanovo glavo. Trčita Salomina legitimna moč manipulacije in 

Herodova legalna moč oblasti. Herodiada pa kar najbolje izkoristi trenutek, 

ki ponuja razrešitev njenega problema: podpira Salomino zahtevo, obenem 

pa takoj reagira na Herodovo privolitev ter mu sname prstan smrti in sproži 

proces usmrtitve. 

 Saloma dobi Johanaanovo glavo, poljub po katerem je hrepenela, pa 

se sprevrže v judežev poljub, poljub izdaje.  ̏Skrivnost ljubezni je večja od 

skrivnosti smrti,˝ pravi, pri čemer postane jasno, da njena iniciacija v žen-

sko ni uspela. Saloma za ljubezen žrtvuje Ljubezen. Skrivnost ljubezni pa je 

Johanaan odnesel s seboj v smrt. Zmagovalka se spremeni v poraženko.

 Saloma je tekom cele drame v dvojni poziciji. Zavrnjena je od Johanaana 

in zavrača Heroda, ubije Johanaana in je ubita od Heroda. 

 Črna luna tako pripada Herodu.  ̏Skrijte luno! Skrijte zvezde! (...) Strah se 

me loteva,˝ pravi. V didaskaliji pa preberemo: Velik in črn oblak se potegne 

čez luno in jo vso skrije.

 Črna barva je negacija barv, odsotnost svetlobe. Črna barva je nič, ki ne 

vključuje več nobenih možnosti, je izničenje vsega realnega in večno molčanje 

brezupa.

 Herodova iniciacija v kralja je uspela z zadnjo repliko drame:  ̏Ubijte 

to žensko!˝ ki se nanaša na Salomo. Poraženec postane zmagovalec v zadnji 

minuti tekme.

 Problem je rešen. Herod zavlada judejski deželi, Herodiada je pomirjena, 

preteklosti (in tudi prihodnosti) več ni.

Lunino ogledalo je izginilo. Življenje pa je iz dneva v dan isto. 

Nekje v ozadju se skriva še Herodiadin Paž, nikoli uslišan napovedovalec pri-

hodnosti, zato pa večni spremljevalec in opazovalec sedanjosti. Učenec, ki je 

onemel od življenja in s svojo tiho prisotnostjo ostal živi pričevalec Salomine, 

Johanaanove in Sirijčeve pozabljene zgodbe. 

 Drama Oscarja Wilda, Saloma, govori o obredih prehoda. Obredi prehoda 

so posebni obredi, ki osebo ločijo od preteklih vezi in jo vpeljejo v novo eksi-



literatura: Wilde, Oscar. Saloma. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1994. (Zbirka Klasje).

Čater, Dušan. Oscar Wilde. Ljubljana: Karantanija, 1985. (Zbirka Opolnoči).

Hrvatin, Emil.  ̏Saloma. Od brezimne ženske k ženskemu pojmu.˝ 

Maske, št. 10/11 (1988/1989).

Jung, Karl Gustav. Človek in njegovi simboli. Ljubljana :Mladinska knjiga, 2006.

Kosovel, Ivan. Magija in metamorfoze duha. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče, 1993. (Zbirka Družboslovje).

Worth, Katharine. Oscar Wilde. Dramas. London: McMillan, 1983.46
 in

 4
7 

pr
od

uk
cij

a V
III

. s
em

es
tra

stenco. Med obredom vselej pride do nekega novega, posebnega emocionalnega 

stanja, ki olajša prepad med starim in novim življenjskim obdobjem ali družbeno 

funkcijo. Končni cilj pa je vzpostavitev specifi čno duhovnega, natančneje psi-

hosomadskega ustroja človeka, kjer je način percepcije, mišljenja in delovanja 

prilagojen določeni družbeni skupini.

 Karl Gustav Jung tako pravi, da sta si iniciacijska obreda moških in žensk 

nasprotna:  ̏S stališča ženske, kot večkrat slišimo, je lahko menstruacijski ciklus 

pravzaprav poglavitni del iniciacije, ker lahko globoko v njej prebudi občutek, 

da se pokorava ustvarjalni življenjski sili, ki presega njo samo. Zato se voljno 

preda svoji ženski funkciji, tako kot se moški preda dodeljeni vlogi v življenju 

skupine, ki ji družbeno pripada. Vendar mora tudi ženska, nič manj kot moški, 

najprej preizkusiti svojo moč in se končno žrtvovati, preden je pripravljena na 

doživetje ponovnega rojstva. Žrtvovanje ji omogoči, da se osvobodi vpletenosti 

v osebne odnose, in jo usposobi za bolj ozaveščeno vlogo posameznice. Narobe 

pa se moški z žrtvovanjem odpove svoji sveti neodvisnosti in z žensko vzpostavi 

zavestnejši odnos.˝

 Iniciacija ženske in moškega torej poteka v nasproti smeri, vendar je njen 

cilj zbliževanje spolov, medsebojno oplajanje in nenazadnje priprava za skupno 

življenje. Ne postavlja ju v konfl ikt kot se to zgodi v wildovskem svetu Salomi in 

Herodu. In če se spomnimo samo na drobce iz življenja Oscarja Wilda: poročeni 

homoseksualec, angloirski frankofi l, ljubljenec in izobčenec družbe, v katolika 

spreobrnjen protestant, človek z nezrelim čustvenim in prezrelim intelektual-

nim jazom; nam kmalu postane jasno, da je na lastni koži neprestano doživljal 

neuspešno vpenjanje v družbo in svet. Iz lastnega življenja in ne iz bibilijske 

zgodbe je črpal inspiracijo za novo, samosvojo in intrigantno dramo Saloma.
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levo zgoraj:  Tina Vrbnjak 

 Anže Zevnik

levo na sredini:  Blaž Šef

levo spodaj:  Maruša Kink

Miha Rodman

desno zgoraj:  Predrag Mitrović

Maruša Kink

Miha Rodman

Blaž Šef

Anže Zevnik

Tina Vrbnjak

desno spodaj:  Predrag Mitrović

Maruša Kink

Miha Rodman

Anže Zevnik

Blaž Šef

Tina Vrbnjak
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produkcija VIII. semestra 
dramske igre, gledališke režije in dramaturgije

SNG Drama Ljubljana, Mala drama
premiera 26. junija 2009 ob 20. uri
ponovitvi 27. in 29. junija 2009 ob 20. uri

prevod: Ifi genija Simonović

Modra soba
po igri Arthurja Schnitzlerja Vrtiljak

David
Hare



režija: Jernej Kobal

dramaturgija: Staša Bračič

scenografi ja: Darjan Mihajlović

kostumografi ja: Tina Kolenik

igrajo:  dekle  Lidija Sušnik

poročena ženska

igralka

taksist  Peter Harl

politik

aristokrat

študent  Miha Bezeljak

dramatik

aupair  Nika Rozman

manekenka

dekle

mentorji:  dramska igra in gledališka režija:

red.prof. Jožica Avbelj

doc. Jernej Lorenci

dramaturgija:

red. prof. dr. Denis Poniž

doc. dr. Blaž Lukan

scenografi ja:

red. prof. Meta Hočevar

asist. mag. Jasna Vastl

kostumografi ja:

izr. prof. Janja Korun

jezik in govor:

doc. dr. Katarina Podbevšek

zahvala:  Dijaški dom Ivana Cankarja

na fotografi ji: Darjan Mihajlović, Nika Rozman, 

 Staša Bračič, Peter Harl, Jernej Kobal,

 Miha Bezeljak, Lidija Sušnik



Zakaj sem si izbral tekst kot je Modra soba? V prvi vrsti gre za sodoben 

tekst; tekst, ki govori o sodobnih ljudeh, ljudeh, ki prebivajo med nami, in 

o ljudeh, ki jih nosimo v sebi in nas hote ali nehote defi nirajo – privrejo na 

dan v določenih situacijah. To, kar daje taksistu neko navidezno banalnost, 

ki se je vsekakor ne sme zanemariti, oziroma lahkotnost, je govorica, ki je 

vsakdanja in namenoma neknjižna. S tem dosežemo tudi nekakšno banal-

nost  ̏govoričenja˝, kjer se besede uporabljajo zgolj kot nekakšno orodje 

oziroma uvod v spolnost, ki se kot rdeča nit vleče skozi vse prizore. Ne morem 

se znebiti občutka, da izgovorjene besede prehajajo iz neke vsakdanjosti v 

zadrego, ter iz zadrege v stanje neizbežnosti in obratno. V vseh teh situa-

cijah pa dialog izpade kot nekakšna varna cona med ljudmi, ki si tako ali 

tako nimajo med seboj ničesar ali pa ničesar več za povedati. Vsi se namreč 

srečujejo z jasnim ciljem spolnega odnosa, ki pa ni nič drugega kot klavrna 

popestritev dolgočasnega vsakdana in utesnjujoče rutine. Življenje likov, 

ki se odvija pred nami, se odvija tukaj in zdaj. Tako oni kot mi v realnem 

življenju živimo za trenutek, v katerem živimo in ne razmišljamo ali hrepe-

nimo po neki prihodnosti ali preteklosti. Prav zaradi tega je mogoče reči, 

da nas kakršna koli psihologizacija likov ne pripelje prav daleč, saj se vsak 

prizor in s tem tudi življenje osebe, ki v njem nastopa, začne in konča pred 

našimi očmi.

 Tekst govori o sodobnih ljudeh, ki se odzivajo na trenutna stanja, 

vprašanja in dileme, ki se pred njimi odvijajo. V kontekstu današnjega časa 

gre gotovo za nekakšno razmišljanje o nas samih skozi oči sodobnega teksta. 

Prav gotovo je tekst huda in neizprosna kritika današnjega človeka, ki skoraj 

praviloma videne stvari močno predrugači, in sicer na način, ki njemu ustreza, 

pa čeprav je še tako napačen ali neresničen. Od tod izvirata nekakšen šum v 

komunikaciji, ki je v današnjem času še kako pogost, ali neko splošno nera-

zumevanje, bolje rečeno nezmožnost razumevanja in sporazumevanja, vsem 

mogočim komunikacijskim sredstvom navkljub. 

 V končni fazi gre za popolno destrukcijo odnosa, kjer liki drug od drugega 

zahtevajo vse, vendar niso za to pripravljeni ničesar tvegati. Gre za prikaz sobi-

vanja le do tiste točke, ko iz tega lahko izvlečem še zadnjo kapljico koristi –  ugodja. 

Simbioza med dvema pijavkama; tista, ki srka hitreje, bo zmagala in preživela.

 Za konec naj povem, da sem bil na začetku prepričan, da imam opravka s 

komedijo, zdaj pa vem, da se gibljem v polju tragedije, ki se ji na žalost moram 

tudi smejati. Saj le preko smeha, ki izvira iz mojega sramu, lahko prepoznavam 

sebe v tem tekstu in uprizritvi.
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glr IV

Vsi se 
namreč  
srečujejo z 
jasnim ciljem 
spolnega 
odnosa, 
ki pa ni nič  
drugega 
kot klavrna 
popestritev 
dolgočasnega 
vsakdana in 
utesnjujoče 
rutine.



Ravnina iz 
žaluzij tako 
nastaja 
fl eksibilna 
membrana 
med odrskimi 
prostori in 
dogajanji, 
med fi zičnim 
in psihičnim 
v dramskih 
likih ter med 
dramskimi 
prizori in 
časovnimi 
preskoki.

Za izhodišče scenografskega koncepta za predstavo Modra soba sem vzel 

fl eksibilne odrske elemente, ki bi omogočili ustvarjanje desetih prostorov in 

s tem ambientov, ki jih dramski tekst narekuje. V ta namen se mi je porodila 

zamisel o vertikalni ravnini, ki sega od tal do stropa in je sestavljena iz več 

žaluzij, postavljenih druga poleg druge. Žaluzija kot osnovni element scene 

se mi je v začetni fazi koncepcije zdela primerna ravno zaradi dveh meha-

nizmov – regulacije transparentnosti, ki ponuja veliko dodatnih možnosti 

pri oblikovanju svetlobe na odru, ter dvigovanja in spuščanja, ki ustvarjata 

fi zične zamejitve med dramskimi prostori in tako regulirata pogled v globino 

odrskega prostora.

 Z razvojem uprizoritve in z opazovanjem akcij igralcev do scenskih 

elementov na vajah so v ospredje vedno bolj prihajali tudi drugi vidiki scene. 

Stena iz žaluzij že od začetka na odru ustvarja mejo. Ta meja in pa princip 

odkrivanja in zakrivanja so me pripeljali do razmišljanja o tem, kaj sploh 

pomeni  ̏spredaj˝ in  ̏zadaj˝, kako se kažeta sprednja in zadnja stran in kaj 

z žaluzijami sploh še odkrivamo in zakrivamo. 

 Sprednja stran stene je pravilna, hladna, ostra, je tako rekoč prehoden, 

dvodimenzionalen prostor. Prostor, ki je bil namenoma izčiščen, pospra-

vljen do sterilnosti, da igralca (dramski lik) približa gledalcu. Je prostor, 

ki z mehanizmi odrske iluzije (luč, projekcije) neposredno manipulira z 

dramskim likom.

 Ob tem se mi je porodilo več vprašanj. Če je sprednji prostor pospra-

vljen, je iz njega sploh mogoče vso navlako umakniti v ozadje? Ali je prostor 

v ozadju tako natrpan s slabimi mislimi, spomini in zatrtimi hotenji dram-

skih likov, da bo ravnokar začel pokati po šivih? Je res, da človek navzven 

kaže čistost, v ozadju pa skriva še marsikaj?

 Zgoraj opisan vidik je predvsem psihološki in lahko pomaga pri pri-

kazovanju notranjega dogajanja likov, ne sme pa to biti vse, kar scena še 

lahko ponudi.

 Eden od meni zanimivejših vidikov je, kako s sceno ohranjati gledal-

čevo mentalno prisotnost v dramskem dogajanju in prostoru. 

 Prostor pred žaluzijami je oblikovan kot iluzija oz. simulacija, ki dobe-

sedno orisuje dramski prostor (npr. soba v nekem hotelu), tako da prostor 

za žaluzijami ostane surov odrski prostor z vidnimi odrskimi mehanizmi 

(tiri, refl ektorji, električni kabli, itd.).

 Tekom predstave naj bi se z reguliranjem žaluzij vedno bolj brisala 

meja med  ̏spredaj˝ –  ̏zadaj˝ in na vajah je potrebno ugotoviti, do kam 

se lahko umakne simulacija, da gledalec še naprej dojema odrski prostor 

kot prostor v dramskem tekstu.

Tretji igralec – 
scena kot »mehanični 
organizem«

Darjan
Mihajlović

absolvent
arhitekture



 Ravnina iz žaluzij tako nastaja fl eksibilna membrana med odrskimi pro-

stori in dogajanji, med fi zičnim in psihičnim v dramskih likih ter med dram-

skimi prizori in časovnimi preskoki. Vsi ti vidiki – fi zična zamejitev prostorov 

z vertikalno steno, sistem fl eksibilnih ploskev, ki regulirajo pogled v globino 

odra, in stena iz žaluzij kot membrana med različnimi elementi uprizoritve v 

kombinaciji vzpostavijo sceno kot tretjega igralca. Scena postane  ̏mehanični 

organizem˝, ki reagira na akcije ostalih dveh igralcev, je posrednik med njima 

in s svojo fl eksibilnostjo tudi sama igra in komunicira z gledalcem.
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literatura:  Hočevar Meta. Prostori igre. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1998. (Knjižica 

MGL, 127).

Appia Adolphe. Glasba, igralec, prostor. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Mestno gledališče 

ljubljansko, 1998. (Knjižica MGL, 126).

E. P. I. Center. I. dejanje. Ur.: Sebastijan Horvat, Tamara Bračič. Ljubljana: E. P. I. Center, 2008. 
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na prejšnji srani:

levo:  Nika Rozman

Miha Bezeljak

desno:  Peter Harl

Lidija Sušnik

levo zgoraj: Peter Harl

 Nika Rozman

 Miha Bezeljak

 Lidija Sušnik

levo na sredini:  Peter Harl

Lidija Sušnik

Miha Bezeljak

Nika Rozman

levo spodaj: Peter Harl

 Lidija Sušnik

 Miha Bezeljak

 Nika Rozman

desno zgoraj:  Miha Bezeljak

Nika Rozman

desno spodaj:  Miha Bezeljak

Nika Rozman

 Peter Harl

 Lidija Sušnik

 Jernej Kobal
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kratki igrani fi lm / študijska produkcija / projekt AGRFT / 4. letnik 2007/2008 FR IV
država: Slovenija / dolžina: 27'50'' / format: S-16mm, barvni, DAT, stereo / jezik: slovenščina

scenarij in režija: Barbara Zemljič

igrajo:  Jernej Šugman, Saša Pavček, 
Marko Mandić, Lidija Sušnik, Peter Harl, 
Dario Varga, Ivo Ban, Jure Lajovic,
Pia Zemljič, Žiga Udir, Maja Čop,
Primož Pirnat

producentka: Jožica Blatnik
direktor fotografi je: Miloš Srdić
scenografi nja: Nataša Rogelj
kostumografi nja: Sanja Grcić
avtor in izvajalec glasbe: Davor Herceg
koprodukcija: RTV Slovenija

mentorica za montažo: Olga Toni
mentor za režijo: Miran Zupanič
mentor za scenaristiko: doc. mag. Miroslav Mandić
mentorica za kostumografi jo: izr. prof. Janja Korun

Mina je najstnica, ki sanjari o dolgih laseh in si domišlja, da 
jo bo svet šele z dolgimi lasmi cenil, kot si zasluži, predvsem 
sošolec Nejc se bo takrat resnično zaljubil vanjo. Minin oče 
Janez hodi na dodatna policijska izobraževanja, kjer jih 
učijo, kako prepoznati zlorabljene otroke. Povsod pri Mini 
sumničavo vidi znake zlorabe, predvsem pa je prepričan, 
da jo zlorablja učitelj Marcel. Minina mama Majda dela v 
mrtvašnici. Ima bulimijo in se paranoično boji, da jo ima 
tudi Mina. Ima težave s seksualnostjo in hodi na nočne 
izlete s tujci. Na enem izmed svojih izletov spi z Mininim 
učiteljem Marcelom. Janez ubije Marcela, Majda to dejanje 
razume kot romantično gesto, Mina pa dobi za rojstni dan 
podaljšane lase, a osupla ugotovi, da je Nejčeva punca krat-
kolaska. Vsak od akterjev se izgublja v lastnem fantazijskem 
svetu in tega niti ne opazijo. Črna komedija o sanjarjenju 
in realnosti, ki se prepletata pred gledalcem.
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SestričnaKaja 
Tokuhisa

absolventka
ftv

kratki igrani fi lm / študijska produkcija / projekt AGRFT / 4. letnik 2007/2008 FR IV
država: Slovenija / dolžina: 23'20'' / format: S-16mm, barvni, DAT, stereo / jezik: slovenščina

režija: Kaja Tokuhisa
scenarij:  Kaja Tokuhisa, Eva Mahkovic,

Barbara Kobal

igrajo:  Anabela Mišeljić, Tina Potočnik,
Zala Linéa Rutar, Neža Kranjc,
Anja Drnovšek, Janez Starina

producentka: Jožica Blatnik
direktor fotografi je: Miloš Srdić
scenografi nja: Tatjana Kortnik
kostumografi nja: Tina Kolenik
avtor glasbe: Mirko Vuksanović
koprodukcija: RTV Slovenija

mentorica za montažo: Olga Toni
mentor za režijo: Miran Zupanič
mentor za scenaristiko: doc. mag. Miroslav Mandić
mentorica za kostumografi jo: izr. prof. Janja Korun
mentor za grafi čno oblikovanje: Eduard Čehovin

Dogaja se poleti leta 1938. Ema in Zala se odpravita na 
izlet do hiše, kamor sta kot deklici hodili na počitnice k 
sestrični Luciji. Medtem ko Ema na vrtu slika hišo, se Zala 
odpravi raziskovat prašno notranjost. Skrivnostna prazna 
stavba je zaznamovana z duhovi minulih poletij, otroškim 
smehom, strahom in tragičnim koncem. Srečanje s poza-
bljeno preteklostjo pa sestrama odpre drugačen pogled 
na življenje.



Roki na steniMilena 
Olip

absolventka
ftv

kratki igrani fi lm / študijska produkcija / projekt AGRFT / 4. letnik 2007/2008 FR IV
država: Slovenija / dolžina: 16'18'' / format: S-16mm, barvni, DAT, stereo / jezik: slovenščina

scenarij in režija: Milena Olip

igrajo:  Silvia Oraže, Anna Andolšek, Pavel Rakar,
Peter Harl, Ana Dolinar, Jure Lajovic,
Barbara Zemljič, Stefan Reichmann, 
Marjan Olip, Elena Leghissa, Tina Vrbnjak

producentka: Jožica Blatnik
direktor fotografi je: Valentin Perko
scenograf: Miha Ferkov
kostumografi nja: Tina Kolenik
koprodukcija: RTV Slovenija

mentorica za montažo: Olga Toni
mentor za režijo: Miran Zupanič
mentor za scenaristiko: doc. mag. Miroslav Mandić
mentorica za kostumografi jo: izr. prof. Janja Korun
mentor za grafi čno oblikovanje: Eduard Čehovin

Osnova fi lma je predstavitev osebe, ki so ji vzeli, kar ji je 

bilo v življenju najbolj pomembno. To ni neka material-

na dobrina, niti strastna, medčloveška ljubezen, temveč 

teater. Majhno, preprosto gledališče, zaprašen oder, na 

katerem se je tekom let toliko zgodilo. Drame, koncerti, 

lutke, otroški recitali. Sama ni nikoli stala na odrskih de-

skah, dajale pa so ji vse, česar sama ni nikoli doživela. 

Gledališča ni več in tako si začne v upanju, da bi našla 

podobno čaroben svet, v samoti svojih štirih sten ustvarjati 

lastno gledališče, navidezni svet, ki je lahko usoden. 
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SkrbnikNejc 
Gazvoda

absolvent
ftv

kratki igrani fi lm / študijska produkcija / projekt AGRFT / 4. letnik 2007/2008 FR IV
država: Slovenija / dolžina: 21'47'' / format: S-16mm, barvni, DAT, stereo / jezik: slovenščina

scenarij in režija: Nejc Gazvoda

igrajo:  Gregor Zorc, Nina Rakovec, Silva Čušin,
Jure Henigman, Damijan Šinigoj,
Lovrenc Škoda

producentka: Jožica Blatnik
direktor fotografi je: Vilko Filač
scenografi nja: Tatjana Koritnik
kostumografi nja: Elena Fajt Velikonja
avtor glasbe: Matevž Kolenc
koprodukcija: RTV Slovenija

mentorica za montažo: Olga Toni
mentor za režijo: Miran Zupanič
mentorja za scenaristiko:  doc. mag. Miroslav Mandić

doc. dr. Barbara Orel

Vinko živi sam v mali koči, poleg njega pa raste velika hiša. 

V njo se bo kmalu naselila Vinkotova tiha obsesija, mlada 

Nina, ki jo Vinko snema z videokamero. Nekega večera pa 

Nina s sabo pripelje svojega fanta Mareta, ki se vmeša v že 

tako težaven odnos. Vinko je tako prisiljen Nini razkriti 

skrivnost, s katero se nepričakovano rodi nekaj lepega.
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Podržite revijo tako, da na sliko pade odsev luči, ki je kje nad vami. Zdaj se preprosto zazrite 
v točko, kjer se svetloba odbija s slike, strmite vanjo in se pri tem čim manj premikajte. 
Po nekaj sekundah vas bo prevzel občutek zaznavanja globine, ki se bo kmalu sprevrgel v 
videnje prave tridimenzionale podobe.



Borite se! Sicer boste v svojem nastajajočem življenju na milost in nemilost 

prepuščeni raztrgancem.

 Ta uvodnik v tematski sklop akademskega gledališkega lista je najprej 

naravnan kot predstavitev, v drugi vrsti pa odpira kreativni prostor teoretičnim 

razmišljanjem znotraj akademije, ki so oprta na vprašanja, aktualna v družbenem 

ali osebnem vidiku študentskega dela. Morda je tudi podlaga za širše in bolj 

poglobljeno raziskovanje in razkopavanje tem, ki s te(r)oriziranjem pripomorejo k večji 

pestrosti dramaturškega dela. Vsekakor je nekaj na tem. 

 Začetek smo si zastavili perspektivno. Pri političnem gledališču. Kot povabljenci 

kulturološkega simpozija Politična kritika v umetnosti smo se lotili pisanja 

esejev na temo, ki nastopi, ko je ideja že realizirana in ostanki predstave že 

počiščeni z odra: Kdo se boji gledališča? Simpozij, ki so ga organizirali študentje 

kulturologije na FDV, je potekal od 10. do 12. marca 2009 v prostorih njihove 

fakultete. Ukvarjali so se s kritično umetnostjo, ki refl ektira vsakdan in se na 

svojstven način upira političnemu delovanju znotraj države. Poleg študentov so 

se simpozija udeležili še dr. Aleš Črnič z umetniško kritiko religije, Mirt Komel s

 Tragedijo in vprašanjem žrtvenega kozla in dr. Marta Gregorčič z esejem o umetnosti 

kot sredstvu pri inovativnem političnem ustvarjanju. Ob predavanjih je potekalo 

še aktivno in atraktivno kulturno dogajanje: animirani fi lm Th e Pinky Show v 

Klubu Gromka, kratki fi lm Vu Leyle Albayaty v Kinodvoru in razstava študentk 

ALU (da o zaključnem jam sessionu niti ne govorimo). 

 Ker je je bila pobuda za tematske strani Oderuha zasnovana ob sodelovanju 

študentov dramaturgije in kulturologije, se je zdelo edino pravično k pisanju 

povabiti še koga od slednjih, da s kulturološkega vidika oceni situacijo kritike v 

umetnosti. Ivana Novak, ena od soustvarjalk programa simpozija in študentka 

3. letnika kulturologije, je svoj prispevek naslovila  ̏Kreativni potencial posame-

znika v času brez potenciala.˝ 

 Eseji naših študentov si sledijo po istem vrstnem redu kot na simpoziju. 

Tako bomo začeli s predstavitvijo partizanske agitke Mateja Bora Raztrganci, 

ki je bila premierno uprizorjena v produkciji Mestnega gledališča Ptuj, E. P. I. 

Centra in Cankarjevega doma z režijo Sebastijana Horvata. Anita Volčanjšek 

se je v eseju  ̏A veš, Slovenc, svoj prav?˝ ukvarjala z družbenim efektom, ki ga 

je ta predstava imela pri gledalcih vseh generacij. Sledi razmišljanje Urše 

Adamič o predstavi Janeza Janše Življenje (v nastajanju) in smiselna vprašanja o 

demokraciji v zaprtem scenskem prostoru znotraj in izven te predstave. Zadnje 

temeljno vprašanje, ki smo si ga študentje zastavili,  ̏Ali je političnost v gledališču 

sploh še smiselna˝, je tema, ki se je je na svojevrsten način lotil študent prvega 

letnika dramaturgije Anže Virant. Kakor dramaturški lok pač zahteva, se naš 

tematski sklop tokrat zaokroži z intervjujem Janeza Janše, ki s svojimi mislimi in 68
 in
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izkušnjami dopolnjuje teze, ki smo jih študentje odprli in jih morda še premalo 

samozavestno zastopali. 

 Odgovora na vprašanje, kdo se boji gledališča, nismo dobili. Morda je pre-

malo očiten ali preveč. Vsekakor smo tudi mi del odgovora. Z refl ektiranjem 

problematičnih tem v gledališču pristajamo vedno bližje jedru, ki je vir 

osmišljevanja gledališkega sveta. Hkrati je to vrč brez dna. Pa prvi uvod v 

tematski sklop zaključimo z besedami, s katerimi smo tudi zaključili simpozij. 

Sebastjan Horvat kritično razmišlja:  ̏Danes so vse vrednote izmerljive in 

kapitalistično dobičkonosne ali pa so nesmiselne. Opredeljuje nas strah pred 

izgubo pridobljene lastnine, družine, želimo si ali ohraniti status, ki ga imamo, 

ali pa ga izboljšati. Ideje ne izgubljajo le smisla, pač pa tudi vrednost. Raje 

umiramo za rakom, kot pa za idejo.˝

 Konec koncev se vse vrti okoli idej. Idej o novih spoznanjih, o novem gledališču 

brez dlake na jeziku, o politiki brez represije, o možnostih preoblikovanja družbe 

skozi prizmo umetnosti. 

Mi se bomo borili predvsem za idejo!



V tem kratkem prispevku, ki naj ostane le skromen poskus vpogleda v neko 

splošno tezo in nekaj kulturoloških teorij, bom razpravljala o možnostih upora 

v sodobni družbi. Zanima me, kakšno je posameznikovo mesto v kulturi s 

pretkano ideologijo kapitalizma, v kolikšni meri je lahko kritičen in kako 

kritičnost sploh lahko izkazuje – ne le v njenih estetskih metaforah, temveč 

že na ravni vsakdanjega delovanja, v odnosu s kulturo, v kateri živi. 

 Dilema, ki jo obravnavam, je prisotna že nekaj časa in jo je razmeroma 

preprosto opredeliti; tudi razlogi zanjo so vsakemu, ki se bolj intenzivno 

zanima za družbene in kulturne fenomene, najbrž dobro znani. Teza se glasi 

nekako tako, da ideologija še posebej sodobnega kapitalizma, ki svoj sistem 

legitimizira, ga z bolj ali manj pravljičnimi zgodbami podpira in ohranja, hkrati 

tudi izničuje točke upora. V skladu s tezo upor danes ni več mogoč. Še tako 

subverzivne pristope, ki radikalno nasprotujejo obstoječi dominantni percepciji 

sveta, pričaka prisvajalna strategija kapitalizma, ki jih na nek način pogoltne 

vase. Vse to se ne dogaja na ravni zavestnih odločitev igralcev. Mislimo jo kot 

strategijo sistema, ki ga reproduciramo mi vsi, četudi, ali še posebej, ko se 

tega ne zavedamo. Kot je ugotovil Gramsci, se reprodukcija ideologije dogaja 

v najpreprostejših momentih vsakdanjega življenja, v oblikah, ki jih imamo za 

samoumevne in jih imenujemo zdravorazumske. Deluje veliko bolj latentno, 

kot je predstavljena v obliki medijsko pokritih  ̏kulturnih bojev˝ in bistroumno 

prestrežene ideološke kompromitiranosti dnevnega časopisja, političnih strank 

in določenih fakultet. Na delu je tam, kjer govorcu in poslušalcu na prvi pogled 

ni spoznavna: kjer je nekaj boljše ali slabše, ko moramo ali ne smemo, ko nekaj 

počnemo, ker se to pač tako dela, ko se nekaj ne spodobi, kjer se stvari zdijo 

jasne, objektivne itd. Ko na njo pristajamo. Nad temi strukturami, ki so vpete v 

diskurz, telesnost itn., se dogaja boj za zmago nekih idej in vrednot. Ta percepcija 

kulture in ideologije je, četudi velikokrat zavržena z argumentom zastarelosti 

marksističnih predpostavk, pravzaprav zelo živa in aplikabilna. Zares ne živimo 

v homogenem prostoru, temveč v prostoru bojev za homogenost. Tukaj in danes 

se boj dogaja neprestano, le da je postal toliko manj očiten, kolikor daje vtis, 

da je vse skupaj produkt dominantne ideologije. Ta mora ohranjati obstoječe 

stanje in se ves čas zoperstavljati tistemu, ki ga skuša spreminjati. Obstaja lahko 

le tako, da je v temelju konzervativna, četudi se pogosto zdi napredna. 

 Kakšno je posameznikovo mesto na tem bojišču, ki je polje kulture? V 

njem se odraža ambivalentnost kapitalizma, ki je v boju za obstoj po eni strani 

izjemno krut, kadar gre za izkoriščanje in neizprosnost do marginalnih druž-

benih skupin (ta odnos kapitalistični sistem sploh že konstituira), po drugi 

strani pa igriv in privlačen. Ambivalentno je tudi naše vsakdanje delovanje v 

njem, saj lahko v istem trenutku proizvedemo tako upor kot konformnost. Če 70
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se vrnemo k prvotni tezi, ideologija sodobnega kapitalizma upor z lahkoto 

prodaja kot znamko ali življenjski stil. Njegove elemente najdemo na straneh 

modnih revij, kjer je uporništvo lahko hit naslednje sezone. Modna industrija 

proizvaja vse vrste imidžev, ki izvirajo iz subkultur in kontrakultur prejšnjega 

stoletja. Črpajo torej iz kreativnosti družbenih skupin, ki so bile včasih 

pomemben generator upora in nekonvencionalnih kulturnih pomenov. 

Dvoličnost je še bolj očitna v družbenokritični poziciji besedil glasbene skupi-

ne pod okriljem megalomanske glasbene založbe. Poslušalcu pošiljajo mešane 

signale, ob čemer lahko občuti neko vrsto neugodja. Privlačen fenomen tovrstne 

ambivalentne narave je Kordina Che Guevara, ki danes gleda iz vseh vrst 

konfekcije kot revolucionarni moment, ujet v estetiko popularne kulture. 

Semiotične razsežnosti njegovega obraza so izjemne: začel je kot emblem 

mladinskega revolucionarnega gibanja na koncu šestdesetih, kjer je utelešal 

boj za pravico. Podoba je svojo kariero nadaljevala v popularni kulturi. 

Vmes se je mitologizirala. Se pojavljala v oglaševanju. Che, ki pije Smirnoff  

vodko. Na neki točki mu je pripadla tudi čast, da po njem poimenujejo nov 

okus sladoleda: Cherry Guevara. Raba njegove podobe po eni strani priča 

o sodobni logiki  ̏anything goes˝, ki brezskrbno vpeljuje nove koncepte 

in jih z redukcijo obremenjujočih konotacij pretvarja v idealno prodajno 

blago. Deluje kot recept za izpraznjenje ideološkega naboja in palimpsest: 

briši in piši, z nedvoumnim namenom profita. Vendarle ne govorimo 

zaman o ambivalentnosti kulturnih tekstov in določeni meri avtonomije pri 

njihovem branju. Che v svojih različnih pojavnostnih oblikah priča tudi o 

ustvarjalnem potencialu sodobnega posameznika, ki lahko, resda v manjšem 

dometu kot včasih, svoje nezadovoljstvo do aktualnega dogajanja izrazi pre-

ko atipične in inovativne potrošnje kulturnih dobrin znotraj območja, v ka-

terem je avtonomija dozdevno nemogoča. To je relevantno še posebej tam, 

kjer se nezadovoljstvo ne more izraziti na kak drug način. Predpostavljamo 

lahko, da je demonstracija podobe Che Guevare na prsih bolj ali manj 

emancipatorno dejanje, s katerim posameznik (še posebej mladostnik) svetu 

nekaj sporoča. Moč te geste si morda bolje predstavljamo, če predvidevamo, 

da bi takšno podobo težko našli v parlamentu (spomnim se le enega 

poslanca, za katerega tega ne bi z gotovostjo trdila) ali v poslovnem okolju. 

Čeprav je podoba dobila veliko etiket (in se na njih tudi pogosto pojavljala), je 

torej danes njena sporočilnost v bistvu jasna. Rekla bi, da je Chejeva podoba 

danes kulturni znak za kritiko družbe, anticipacijo spremembe in sporočanje 

nezadovoljstva.

 Uporniško ali vsaj do določene mere kreativno pozicijo posameznika 

lahko razumemo že v smislu avtonomne interpretacije tega, kar nam družba 

predoči. Posameznik – gledalec, poslušalec, bralec ali sodobni potrošnik, ima 

možnost generiranja pomenov, ki v fazi produkcije kulturnih dobrin niso bili 

predvideni. Če smo že načeli misel o avtonomiji bralca, se lahko na kratko 

pomudimo pri postavkah kulturnega populizma, ki je predrugačil razumeva-

nje odnosa med pripadnikom kulture in njenimi pojavi. Stuart Hall, ki je 

nastopil še pred kulturnimi populisti, je z distinkcijo treh vrst branja tekstov 

(dominantno, pogajalsko in opozicijsko) pokazal, da bralec ni le katatoničen 

prejemnik sporočil, ki prihajajo do njega v estetskih in manj estetskih oblikah, 

temveč tudi kritičen in aktiven oblikovalec njihovih pomenov. To se v neki 

meri sklada z zgornjim pasusom o ambivalentnem značaju kulturnih oblik, 
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ičn
a k

rit
ika

Kakšna je 
pozicija 
upora v 
sistemu, ki 
utiša njegov 
sleherni krik.

le da tokrat gledamo na njih z vidika njihovega konzumenta. Četudi posame-

znik živi v svetu oblik, ki se zdijo popolnoma vpete v prevladujoče kulturne 

vzorce, ima potencial, da jih razume popolnoma drugače ali celo nasprotno 

od njihovega prvotnega smisla. Tako so kulturni populisti našli celo vrsto 

emancipatornih elementov v pojavih popularne kulture, kamor jih nihče ni 

zares vtaknil. Predvsem pa je bila glavna populistična postavka naslednja: 

prepričani so bili, da iz kulturnih tekstov, naj bodo še tako skrbno preparirani, 

vedno pronicajo pomeni, ki v fazi njihovega nastajanja niso bili predvideni. 

V teh tekstih se odražajo temeljni družbeni kofl ikti, ki so vanje prodrli mimo 

zavedanja njihovih proizvajalcev. Preselimo se za nekaj desetletij v prete-

klost in prikažimo, kako so se v eno od najstrožje kontroliranih fi lmskih 

produkcij prikradli delci družbenih antagonizmov. Produkcija nacional-

socialistične Nemčije je v dvanajstih letih proizvedla več kot tisoč fi lmov; 

izmed njih je bilo več kot osemdeset odstotkov komedij, melodram, 

detektivk, mjuziklov in ostalih prijaznih žanrov. Filmski teoretiki, ki so po 

propadu nacističnega režima cenzurirali nacistično fi lmsko produkcijo s 

predpostavko, da je ideološko kontaminirana, so (najbrž s presenečenjem) 

 navedeni odstotek filmov razglasili kot nespornega, saj v njih na prvi 

pogled ni bilo nič zares nacističnega. Res, ti fi lmi v večini niso eksplicitno 

propagirali nacistične ideologije, temveč so kljub lični podobi in dovr-

šenemu nadzoru nad produkcijo izražali konfl iktno naravo nacistične 

kulture in psiho(pato)logije. V svojem heimat občutku, ki je bil pogost in 

pomemben del fi lmskih vsebin, sporočajo razkorak med konzervativnostjo 

domačega, antimodernega in eksotično privlačnostjo tujine, modernega. 

V navadni filmski drami zato zasledimo konflikte v obliki opozicij, ki odra-

žajo shizofreničnost nacistične prakse v najširšem smislu. Dokaz je tudi forma 

tipičnega fi lma iz tedanjega časa, ki posnema holivudske stilistične konvencije, 

medtem ko se celotna kultura navidezno zgraža nad materialistično stranjo 

ameriške popularne kulture. 

 Če je bila ilustracija kreativnega potenciala posameznika in pronicljivosti 

kulturnih tekstov vsaj malo uspešna, se lahko vrnem na vprašanje, na katerem 

sloni ta prispevek. Če prav razumem koncept upora, je ta protisistemski in 

zatorej vedno anticipira družbeno spremembo. Kakšna je pozicija upora v 

sistemu, ki utiša njegov sleherni krik? Zdi se, da se posameznik iz te mreže 

ne more iztrgati. Pa vendar obstajajo kolektivi, ki jim vsakdanji odpor ni tuj, 

demonstracije, ki v svojem delovanju že predvidevajo možnost spremembe, 

moč kolektivov, marginal(izira)nih skupin in kreativnost posameznikov. 

Bolj kot smo v svojih interpretacijah ustvarjalni, glasnejši smo v boju proti 

ideologiji, ki stremi k enoznačnosti in se boji sprememb. 



aktivizem,
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Osemindvajsetega novembra lani smo bili v Stari elektrarni priča scenskemu 

dogodku Življenje (v nastajanju) Janeza Janše. Dogodek je predstava in razstava 

v enem, ne gre torej za enoznačno uprizoritev. Gledalec je bil na začetku priča 

dvema rekonstukcijama body art performerjev. Kot pri Carolee Schneemann 

smo bili priča govoru, ki ga je performerka prebrala z zvitka, postopoma 

izvlečenega iz njenega splovila. Politični kontekst smo zaznali že takoj na 

začetku, saj je brala govor Milana Kučana ob osamosvojitvi, ki je vseboval 

znan citat:  ̏Danes so dovoljene sanje, jutri pa je nov dan.˝ To je bil torej 

začetek našega  ̏krasnega novega sveta˝ v demokraciji.

 V tej predstavi je bila demokracija prestavljena v gledališče. Ko smo vstopili 

na samo prizorišče, sta nas najprej presenetili goli telesi ob vhodu, ki sta citat 

performansa Marine Abramović in Ulaya. Obiskovalci smo se morali odločiti, 

proti komu se bomo obrnili s sprednjim delom telesa, koga se bomo bolj 

dotaknili. V samem prostoru pa je vsak gledalec postal performer. Po sobi je 

bilo razpostavljenih 35 situacij. Gledalci smo se soočili s svetom potlačenega, 

na tablah so nam bila narekovana navodila za prvi poljub, zadnje ljubezensko 

pismo, protestiranje, včlanitev v politično stranko, dolgočasje, alkohol, bolečino, 

bes, samozadovoljevanje, spremembo imena in videza, občutek krivde, prijatelje, 

naše drage mrtve, konfl ikt hčere in matere, ljubezni ... Gledalci smo bili torej 

soočeni s tabuji in prepovedanimi željami, ki pa so bile v danem trenutku in 

prostoru dovoljene in celo zaželene. Aktivnosti, ki so bile predpisane, so bile 

zdaj blizu ekshibicionizmu, zdaj voajerizmu. 

 Pri scenskih umetnostih čas ogleda narekujejo avtorji, vizualne pa nadzor 

ponudijo gledalcu. Življenje (v nastajanju) ponuja oboje. Čas ogleda je sicer 

določen (50 minut), a daje gledalcu na izbiro, koliko časa bo posvetil katerim 

aktivnostim in v kakšnem zaporedju. Tako torej izgleda demokracija v gledališču.

 V Sloveniji je politika v zadnjih letih prodrla v vse pore družbenega življenja, 

tudi v posameznikovo intimo. O tem govori ta predstava, saj so ljudem akcije 

narekovane, hkrati pa so izpostavljeni nenehnemu nadzoru, stalno so vsi opazovani. 

Tovrstna demokracija v gledališču povzroča rahlo zmedo, piše Blaž Lukan, saj 

gledalci svojih vlog v takšni postavitvi nismo vedno pripravljeni popolnoma 

prevzeti; torej tudi odgovornosti za lastno življenje ne?

 V prostoru se pravzaprav vzpostavi majhna demokratična skupnost. Gledalci 

so državljani, ki se s svojim obnašanjem opredelijo do dogajanja. Nekateri so 

samo opazovalci, drugi sledijo navodilom, tretji se zabavajo in nastopajo. Tako 

kot v vsaki demokraciji, pa smo bili tudi tukaj v določeni meri izpostavljeni 

mani pulaciji, saj je bilo med občinstvom pomešanih nekaj igralcev, ki so pred-

pisane akcije veselo izvajali in so jim nekateri  ̏civilisti˝ sledili.

 Življenje (v nastajanju) je neke vrste prikaz naše države, ki je po mojem 

Demokracija v gledališčuUrša Urša 
AdamičAdamič

drmt II



mnenju še vedno v nastajanju. Začela se je z začetkom; z osamosvojitvijo, z govorom 

Milana Kučana o boljšem jutri. Potem smo vstopili v to svetlo prihodnost, odprle 

so se špranje v sistemu, soočeni smo z zgodovino naše države in vsemi tabuji, 

ki so bili prej neopazni. Pri tem mislim na izbrisane, povojne poboje, romsko 

problematiko … V svoji državi smo torej soočeni z demokracijo, ki se šele 

defi nira in počasi prebavlja napake iz preteklosti. Konec koncev je naša država 

šele v puberteti.

 V predstavi se postavlja vprašanje, ali je individualna politika sploh mogoča? 

Na nek način imajo gledalci občutek malega kolektiva, a ob premisleku 

ugotovimo, da je ta občutek lažen. Koherenten kolektiv individualistov z lastnimi 

pogledi na svet ni možen niti v zaprtem scenskem prostoru, saj 

tudi tu potrebujemo ljudi, ki nas vodijo. Vzpostavljeni kolektiv 

je bil le utopija, saj so bili med nami pomešani igralci. V kon-

kretni državi to vlogo opravljajo mediji. Je individualen izraz v 

takšnem okolju sploh možen? Ali pa vsi le sledimo množici? In 

kakšen je potem smisel demokracije? 
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Odhajali so s solznimi očmi, nostalgičnim nasmeškom, nekako pomirjeni 

in očiščeni. Kot da so Raztrganci v stotih minutah opravili s polpreteklo 

slovensko zgodovino in občinstvo (namerno) postavili na  ̏pravo˝ stran. So 

pa Linhartovo dvorano zapuščali tudi z od jeze bliskajočimi se očmi in raz-

burjenih obrazov. Ker so videli resnico ali ker je bila le-ta izkrivljena? 

 Sebastijan Horvat je priredbo Borovega teksta postavil v čas, ko je 

Sloveniji vladala desna politična opcija, ki je prejela mnogo kritik na 

račun vrednotenja in dojemanja zmagovalcev 2. svetovne vojne. Desno-

sredinska stranka je s svojim načinom vladanja zbudila upor in spod-

budila politično gledališče pri nas, ki je odmevalo v strokovni javnosti 

(širše ne zaradi problema statusa gledališča kot medija). Po zamenjavi 

vlade političnega gledališča skorajda ni več. Predstava, četudi s ponekod 

manipulatorskimi  ̏prijemi˝, ne obsoja poražencev in ne poveličuje 

zmagovalcev, le opominja in apelira (predvsem) na mlajši rod, da se 

uradno priznane resnice ne sme ne izkrivljati in ne pozabiti; morda posre-

dno kliče tudi po večji politični angažiranosti mladih, spremljanju aktualnih 

dogodkov, razmišljanju o (preteklem) in sedanjem svetu. 

 Vendar se je najprej potrebno vprašati, kaj mlajšim, ki o socializmu, maršalu, 

partizanih ter domobrancih lahko  ̏le˝ prebiramo, brskamo po zaprašenih 

albumih, morda arhivih in poslušamo dedke in babice, sploh pomeni to 

nenehno (sicer verbalno oz. pisno)  ̏mesarsko klanje˝ zagovornikov ene in 

privržencev nasprotne strani. Raztrganci so, sicer sodeč samo po enem ogledu, 

dali odgovor. V nabito polnem Cankarjevem domu se je trlo tako starejših kot 

tudi mlajših gledalcev; in če smo v kritikah zasledili, da so ustvarjalci igrali 

predvsem na strune starejšega občinstva (pika na i naj bi bila zaključna parti-

zanska pesem), zakaj je potem toliko mladih zapelo, in sicer precej manj znano 

pesem kot je  ̏Hej, brigade!˝, čemu so se pomešali glasovi vseh starosti. Ena predstava 

resda ne more biti pravi pokazatelj ne-konformizma, je pa lahko verodostojen 

vir medgeneracijskega dialoga, ki je – potemtakem – mogoč. In če (še) velja, da 

s(m)o predstavniki mlajše generacije precej svobodomiselni, radovedni in da 

nas je težko ukalupiti oz. pridobiti, potem so bile naše reakcije (petje, stoječe 

ovacije, tudi solze) spontane in iskrene. Morda nas politika in politično v ume-

tnosti ziritira močneje, kot je videti. Morda imamo Slovenci, če se izrazim 

nekoliko patetično, to že v krvi. Obujanje preteklih –  precej bolečih – dogodkov, 

razmišljanje o preteklem sistemu, vrednotenje literarnih del in fi lmov v obdobju 

socialnega realizma in modernizma, burni pogovori in – včasih – tudi prepiri 

o rdečih in belih, levih in desnih so dokaz, da zgodovine ni moč tako hitro 

pozabiti. In dokler se slednjo skuša popačit oz. predrugačit, bodo (tudi) mlajši 

povzdignili glas. Cankarjev dom je pred letom dni gostil politično predstavo; 

Predstava 
apelira na 
mlajši rod, 
da se uradno 
priznane 
resnice 
ne sme 
izkrivljati in 
ne pozabiti.

A veš, Slovenc, svoj prav? Anita
Volčanjšek
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politično v smislu medgeneracijske komunikacije ter aktualnosti Borovega teks-

ta toliko let po njegovem nastanku. Tema je še vedno pereča; uprizoritev sama 

ne potegne črte pod desetletij se nabirajočega in naraščajočega bodisi ustnega 

bodisi materialnega gradiva. Ponudi možnost interpretacije zgodovine, katero 

je takratna oblast skušala izničiti; ponudi en odgovor in obenem vanj vpelje 

oba vidika nasprotnih si bregov.

 Raztrganci so odgovor na (pred letom) aktualno politično dogajanje, ki, morda 

celo bolj kot na sama čustva,  ̏merijo˝ na skupen spomin. In partizanski zbor – ma-

nipulacija ali ne – je del slovenske zgodovine, je pristen materialni vir in partizanska 

pesem doni v čast zmagovalcem leta 1945, ne udeležencem kasnejših povojnih 

dogodkov. To je morda  ̏prikrita˝ notica/resnica, ki so jo razburjeni obrazi ne-

hote spregledali.  

 Odmevajoče vprašanje ob premieri 2007 in še danes je: zakaj Raztrgance 

po več kot šestdesetih letih znova pripeljati na oder? Kaj nam v času tur-

bokapitalizma spomin na partizanstvo sploh še lahko ponudi? Odgovor: 

gre za politično sedanjost, ki se mobilizira od istih vprašanjih kot tedaj: 

tovarištvo, solidarnost in upor. 

Ali kot pravi Lev Kreft :  ̏Obujanje partizanskih tradicij danes ni več zapovedana 

dolžnost in veljavna ideologija, pač pa javna demonstracija proti zaničevanju 

oboroženega upora za svobodo, priljubljenost simbolov in umetniških izdelkov 

socialističnega obdobja pa je javna demonstracija privrženosti pravičnosti in 

enakopravnosti, ki pomeni ponosni odpor in nagajiv posmeh zdajšnjim razmeram 

in tistim, ki se v njih počutijo kot v devetih nebesih. Razjeziti oblastnike in 

mogočneže ter se pri tem še dobro zabavati sodi med najboljše in najkakovostnejše 

oblike ljudskega razvedrila v vseh časih in kulturah.˝
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Ko so me prosili, naj napišem nekaj o trenutnem stanju političnega gledališča 

v Sloveniji, me je najprej prešinilo vprašanje, če politično gledališče dandanes 

sploh obstaja. Seveda sem takoj pomislil na danes najbolj vidna predstavnika 

političnega gledališča pri nas, na Sebastjana Horvata in Janeza Janšo (in s tem 

ne mislim na Janeza Janšo, niti na Janeza Janšo, kaj šele na Janeza Janšo!). 

Torej ja, politično gledališče v Sloveniji obstaja. Zato sem hotel napisati nekaj 

o Horvatu ali Janši. Pa nisem.

 Takoj za tem pa me je prešinilo, če imamo v Sloveniji (in tudi drugod 

po svetu) sploh potrebo po političnem gledališču in kaj je v bistvu namen 

političnega gledališča. Torej, ima politično gledališče smisel?

 Ko sem malce premišljeval in z različnimi ljudmi debatiral o političnosti, 

sem velikorat dobil odgovor, da je vsako gledališče politično. Že zaradi tega, 

ker naj bi bil cel proces gledališke predstave v svojem bistvu politično dejanje. 

Ali kot pravi Sebastjan Horvat:  ̏Gledališče je zmeraj angažirano in je zmeraj 

politično. Ne more biti drugače. Zato ne, ker smo mi pač na odru in govorimo 

tistim, ki nas gledajo. Že samo razmerje med gledalci in predstavo je politično 

razmerje.˝ Seveda, lahko predpostavimo, da je vsak dogodek, ko pripeljemo 

skupino ljudi v prostor, da gledajo edinstven, neponovljiv pojav, kjer z njimi 

delimo svoja čustva, svoj pogled na svet in svoje misli v svojem, bistvu političen 

dogodek. Toda tudi če doma organiziram zabavo, nanjo pridejo ljudje, so v sku-

pnem prostoru in z njimi delim svoja čustva in misli. Je torej zabava političen 

dogodek? Mogoče odvisno od zabave? Ali pa od ljudi, ki jih povabim? Verjetno 

bi bila, če bi kaj spremenila, če bi odmevala v širši množici. Če bi dosegla nek 

odziv. Torej je pri političnem izražanju bistven odziv. 

 Pri političnem gledališču naj bi predstava sprožila odziv tako med ljudmi 

kot tudi med tistimi, ki jih predstava kritizira, problematizira (torej politiko). 

Samo če ljudje (publika, javnost) uvidijo, da je kritika upravičena in če se oblast 

odzove na kritiko (torej, da kritično nastopi, ali s cenzuro ali z zavračanjem, 

torej na nek način kredibilizira samo kritiko), lahko predstava nekaj spremeni. 

Ravno ta relacija, torej predstava – gledalec, predstava – politika in gleda-

lec – politika je skozi vso zgodovino dejansko spreminjala stvari, na primer, 

gledališče v antični grčiji je imelo velik vpliv na javno mnenje. Drug primer je 

primer avtokratskih držav, recimo bivše Jugoslavije, ko so vsako predstavo, ki se 

je ukvarjala s kritiko oblasti (najsi je zahtevala demokratične spremembe ali pa 

je oblast samo opominjala, da se je oddaljila od prvotnih socialističnih idealov), 

na tak ali drugačen način prepovedali. Ravno ta proces cenzure je sprožil odziv 

v javnosti, zaradi tega se je predstava propagirala in problem predstave se je 

aktualiziral. Danes pa ravno relacije predstava – politika preprosto ni več. 

Danes se lahko kdorkoli postavi na oder (ali pa sredi Prešernovega trga) in 

Ja, politično 
gledališče 
v Sloveniji 
obstaja, 
zato sem 
želel nekaj 
napisati o 
Horvatu ali 
Janši. 
Pa nisem.

Ali je političnost v 
gledališču sploh še 
smiselna?

AnžeAnže
VirantVirant
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pljuva, kritizira in se dere, Pahor je debil, pa se bo Pahor (ali pa kdorkoli 

drug) samo nasmehnil in rekel, da ima vsak svobodo, da govori, kar hoče 

(razen mogoče, če je ta nekdo drug nek neimenovani bivši premier, ki 

bi te tožil zaradi razžalitve imena). In nenazadnje bo kritiko obrnil v 

svojo korist, saj se bo pokazal kot neavtoritativen in toleranten. In tako 

zapademo v paradoksalen začaran krog – sama kritika se izrabi za prav 

nasproten namen.

 Obstaja pa še eno vprašanje – zakaj sploh biti političen? Saj nače-

loma živimo v krasnem novem svetu, smo svobodni in demokratični, 

od nikjer na nas ne preži hudobni tuji okupator. Načeloma. Morda pa 

nas potre to, da se realno v par tisoč letih civilizacije ni spremenilo praktično 

nič, ves tehnološki napredek je obratno sorazmeren z napredkom človeških 

pravic in svoboščin. Giljotine je zamenjal električni stol, suženjstvo delo v 

tovarnah (no, tudi pravo suženjstvo še obstaja), diktature ostajajo (čeprav pod 

krinko demokracije, ampak tudi diktatura večine je samo diktatura). Vendar 

kaj lahko politično gledališče doseže, česar nismo uspeli spremeniti v vseh 

2500 letih bivanja v civilizaciji? Res je, da gledališče doseže, da se gledalec ne 

počuti osamljenega v svojih problemih, da tudi drugi delijo z njim (ali namesto 

njega) svoje mišljenje o (aktualnih) političnih problemih. Mogoče je prav ta 

zavest, da človek ni sam, ko uvidi, da bi se nekaj lahko spreminilo, vendar se 

ne, tisto, kar bi lahko pripeljalo do spremeb. Vendar bi bila taka sprememba 

zgolj individualna in nikoli ne bi dosegla kolektivne zavesti. In isto lahko 

doseže kateri koli drugi medij. Mogoče ne tako osebno, kajti samo gledališče 

se je zmožno dotakniti človeka neposredno, saj se pred njim na odru vrši 

proces dogajanja, celotna predstava je osebno dogajanje igralca. Vendar, če 

gledališče danes ni zmožno doseči nekega kolektivnega efekta, je njegova 

vloga sprožitelja družbenih sprememb zanemarljiva ter podobna boju z 

mlini na veter.

 Če gledališka predstava za sabo ne pusti nobenih vidnih posledic, je nesmi-

selna. In kot taka sama sebi v namen. Kar pa nikakor ni samo problem gledališča 

(oziroma celotne umetnosti), prej je problem samega časa, v katerem živimo. 

Kajti kritike navidezne svobode, čeprav uravnavane s strani politike, nihče 

ne sliši rad. Pa vendar se je treba vprašati: kaj je huje – to, da nimaš svobode 

govora in se proti temu boriš, ali to, da lahko govoriš, kar hočeš, pa te nihče 

ne posluša.
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Ali obstaja kakšna poglavitna razlika med politiko in 
političnim? 

Načeloma je politika polje nekega delovanja, 

v okviru katerega se v javnosti konfrontirajo 

različni interesi. V nekem demokratičnem 

režimu se ti interesi kanalizirajo skozi 

parlament, vlado in medije. Pri političnem 

pa je mogoče misliti na nek širši spekter 

delovanja, ki ni nujno vezan na soočenje 

interesov, ampak če govorimo o političnem 

v umetnosti, je to zame nekaj nepogrešljivo 

vezanega na vprašanje kritičnega. Oboje pa 

vidim kot preizpraševanje pozicije umetnosti 

in umetnika. Se pravi, da je predpostavka za 

kakršno koli političnost v umetnosti to, da se 

najprej vprašaš, kje umetnost je, na kakšne 

načine obstaja ter kako fi gurira v družbi in kaj 

kot umetnik proizvajaš. V najširšem smislu bi 

to imenoval politično. 

Je ena od nalog gledališča, da je zmeraj angažirano in 
politično? 

Ne, to zame pomeni neko razvrednotenje 

samega pojma umetnosti, prej bi rekel, da je

 vsaka predstava del neke kulturne industrije.

Osnovni pojem delovanja umetnosti ni 

politika ampak kulturna industrija. Tisto, 

kar mene zanima, in tisto, kar imenujem 

sodobna umetnost, nosi med temeljnimi 

vprašanji seveda tudi vprašanje političnega. 

Tukaj gre predvsem za vprašanje formata in 

ne vprašanje forme. Gre za način, v katerem 

je neko vprašanje, neka gesta spravljena 

v komunikacijski pretok. Bistvo formata je, 

kako jaz nagovorim gledalca. Večina gledaliških 

predstav pač ima ta format odra, kjer gre za 

komunikacijo od igralca do gledalca. Ampak 

tudi znotraj te komunikacije je mogoč nek 

eksperimentalni odziv. Format je način, 

kako je nekaj dano, tako na primer delujejo 

eksperimentalna dela. Pred gledalca zastavijo 

vprašanje: čemu pravzaprav prisostvujem, 

in ga postavljajo v pozicijo pogajanja, kjer 

se sam s seboj pogaja za sprejemanje tega, 

čemur je priča. Kako doseči, da se gledalec 

pogaja, in ustvariti neko radikalno pozicijo 

– v tem vidim političnost v gledališču, ker 80
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Če uspeš spojiti 
kritičen, razmišljujoč  
odnos z aktivno držo, 
potem je to politično 
delovanje.
Intervju z Janezom Janšo

Janez Janša danes, včasih Emil Hrvatin. 
Ko govorimo o politični kritiki v umetnosti, 
se ga nikakor ne da spregledati. Ustvaril 
je več kot 15 samostojnih avtorskih scenskih 
del. Med drugimi sta v njegovem režijskem 
opusu dve pomembni zgodovinsko-umetniški 
rekonstrukciji: Pupilija, papa Pupilo pa 
Pupilčki in Spomenik G, ki ju je prvotno 
režiral Dušan Jovanović. Za svojo predstavo 
Slovensko narodno gledališče, kjer so 
igralci kot fi lter skozi branje medijskih 
poročil o romski družini iz Ambrusa 
gledalce konfrontirali z nestrpnostjo
znotraj države, je leta 2008 dobil 
Borštnikovo nagrado za gledališke 
inovacije in estetski preboj. Na simpoziju
smo omenjali še njegovo predstavo 
Življenje (v nastajanju), ki je odprla
nova vprašanja o koherentnem kolektivu 
individualistov znotraj zaprtega scenskega 
prostora in demokracije. 
Z intervjuvanim sva se pogovarjala o 
tezah in vprašanjih, do katerih smo se 
študentje dokopali sami, a nam je rešitev 
ostala nepojasnjena.





postane na ta način subjekt 

aktiven, razmišljujoč, kritičen. 

Ni pa nujno, da se mora 

strinjati z vsem, kar vidi. 

Jaz poskušam to narediti na 

način vabila. Če te povabim in 

gledališče razumem kot neko 

komunikacijsko situacijo, 

potem me zanima, kaj misliš ti. 

Zanima me, na kakšen način 

bo nekdo na to, kar bo videl, 

reagiral. Političnost geste je

format, ki ima kritično držo 

in v gledalcu proizvaja 

negotovost. Političnost je v 

tem, da imamo na predstavi 

aktivni, razmišljujoči, kritični 

subjekt in ne ene ovce, ki pride 

v teater, sedi in sprejema vse, 

kar vidi, politično pa deluje 

tako, da gre vsake štiri leta 

glasovat. 

Pri političnem gledališču naj bi predstava sprožila 
odziv tako med ljudmi, ki jo gledajo, kot med tistimi, 
ki jih problematizira. Kateri odziv je pomembnejši 
oz. za kakšen odziv se pravzaprav poteguje politična 
predstava? 

Jaz razumem družbo malo drugače: politiki 

imajo mandat, da služijo državljanom, ki 

so jih izbrali. So kot nekak servis, tako kot 

obstajajo bencinski servis, vodoinštalaterski 

servis in tako naprej. Državljani plačujejo 

politike, da delajo dobro, za kar 

so plačani. Če pride do nekega 

nekvalitetnega dela, so mogoče 

reklamacije. Celotna družba 

je sprogramirana tako, da 

se to dogaja na štiri leta. 

Hočem povedati (če kot primer 

izpostavim Slovensko narodno 

gledališče in problematiko 

tega, kako je vlada tolerirala 

rasizem), da pri tem ne gre za 

kritiko vlade; ravno obratno. 

Hoteli smo pokazati, da 

je rasizem del nacionalne 

identitete. V tem smislu ne 

gre za kritiko nekega delova-

nja vlade, gre bolj za opozo-

rilo narodu, da je enak kot vsi 

drugi evropski narodi in da 

tudi pri nas obstaja rasizem. 

Kaj pa pojem odziva prav-

zaprav je? Družba je sestavljena tako, 

da se politiki ne vmešavajo v umetnost. 

Tudi če bi se kdo želel spontano odzvati, 

jim njihovi svetovalci to odsvetujejo. 

Največji dosežek umetnosti je, da gle-

dalca pripravi do razmišljanja, četudi to 

pomeni, da le-ta ne sprejme vseh stvari, 

ki jih vidi. Na ta način se ustvari kritičen 

in živ subjekt. 

Življenje (v nastajanju) je predstava, kjer naj bi bila 
demokracija prestavljena v gledališče. Kako zelo je 
lahko predstava sploh demokratična? 82
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Demokracija pomeni vladavino ljudstva; 

in kaj bi to pomenilo v gledališču? 

V Življenju ( v nastajanju) je zanimiv 

moment vprašanje, zakaj se zgodi tako 

širok spekter reakcije? Zgodi se, ker 

predstava vzpostavi neko nelagodje, 

osnovni občutek ob vstopu v prostor. 

To nelagodje izhaja iz zelo preprostega 

dejstva, da ni igralcev in ne gledalcev. 

Zaradi nelagodja ljudje različno reagirajo; 

nekateri razmišljajo, nekateri se dolgočasijo, 

nekateri se zelo vživijo in sledijo navodilom. 

Ne glede na to, da so postavljena navodila, 

predstava na licu mesta 

proizvede različne življenjske 

situacije. Če je naloga na 

primer taka, da moraš obuditi 

spomin na prvi poljub, se 

postavi vprašanje, če bo ta 

spomin pravi. Že samo 

raziskovanje po spominu 

proizvede čisto svojo predstavo 

in za to ne potrebuješ nič 

drugega kot to, da ohranjaš 

neko dovolj močno emocijo 

in si začneš sam odgovarjati 

na vprašanja. Iz tega nelagodja 

se gledalci transformirajo v 

žive osebe. Ta odsotnost 

gledalcev in igralcev sodelujoče 

zelo razbremeni in oživi. 

Predstavo ste začeli s tekstom Milana Kučana, kar 
lahko razumemo, kot da se predstava ukvarja tudi z 
našo državo, ki je »v nastajanju«. 

To je ljubljanska verzija, ko smo igrali v 

Berlinu, ni bilo tega teksta. Na Dunaju 

bomo uporabili Splošno deklaracijo 

človekovih pravic. Kučanov tekst je zelo 

lep in pristaja tej predstavi. Prvi stavek 

tega govora je:  ̏Z rojstvom dobi človek 

pravico do sanj˝. Ne bi rad dal prevelika 

pomena tej gesti, ker je tudi to ena od 

možnih akcij, ki jo gledalec lahko naredi. 

Vsaka gledalka si lahko ta govor zvije, ga 

da v vagino, potegne ven in 

ga medtem bere, ampak ker 

vemo, da je to tako drastična 

gesta in tega nihče ne bi 

naredil, je to pokazala igralka. 

To je tako kot demonstracija,

ki odpre prostor, kjer se 

lahko sodelujoči preizkusijo 

v podobnih stvareh. Kučanov 

govor smo vključili, ker je to 

edina situacija pred vhodom v 

glavni prostor, kjer so 

ljudje skupaj. Ko pridejo v drug 

prostor, se razpršijo, za razliko 

od klasičnega gledališkega 

dispozitiva, kjer so gledalci ena 

skupnost. Tukaj tega pač ni. 

Na nek način smo gledalce 

Političnost je v tem, 
da imamo na 
predstavi aktivni, 
razmišljujoči, 
kritični subjekt in 
ne ovce, ki pride 
v teater, sedi in 
sprejema vse kar 
vidi, politično pa 
deluje tako, da gre 
vsake štiri leta 
glasovat.



s tem govorom injicirali Sicer pa je tudi 

sama vsebina taka, da bi lahko Kučanov 

govor brali kot recenzijo predstave. Ta 

govor je močno povezan s samo vsebino 

in možnim razumevanjem, kaj Življenje 

(v nastajanju) je. Stvar pa je še bolj 

kompleksna, ker ta govor, ki govori o 

rojstvu naroda, dobesedno prihaja iz kraja 

rojstva. Sicer pa si tega prizora nismo 

izmislili, ampak gre za referenco na 

znameniti performans Interior scroll 

Carolee Schneemann. 

Če gledališče danes ni sposobno sprožiti kolektivnega 
efekta je njegova vloga sprožitelja družbenih 
sprememb zanemarljiva. Zakaj še sploh biti političen? 

Ker to deluje na drugih ravneh. Družba je 

danes drugače organizirana in odgovor je 

zato zelo kompleksen. Že hočeš proizvesti 

neko spremembo v družbi, potrebuješ za 

to kritično maso. Umetnost te kritične 

mase ne more generirati in v tem smislu je 

od umetnost iluzorno pričakovati, da bo 

proizvedla kakršno koli družbeno spremembo. 

Jaz teh iluzij nimam in če političnost v 

umetnosti razumemo tako, je ta izgubljena. 

Gre za gojenje nekega kritičnega odnosa 

s svojim delovanjem. Jaz kot umetnik z 

delovanjem v umetnosti. Če uspeš spojiti 

in nekako afi rmirati kritičen, razmišljujoč 

odnos z aktivno držo, potem je to politično 

delovanje. Jaz tega, kar mi mediji rečejo, 

ne jemljem kot resnico in lahko 

problematiziram.

Morda nas politično vznemiri močneje, kot je videti. 
Kaj menite o tem, da političnost v gledališču danes 
odpira premalo možnosti alternativne prihodnosti? 

V tem lahko vidimo manko, lahko pa 

rečemo, da je to prevelika zahteva do 

umetnosti. Zakaj bi umetnost morala 

odpirati možnosti? To je en odgovor, drug, 

morda boljši odgovor je, da te ravno gojenje 

nekega kritičnega odnosa do nečesa pripelje 

do drugih rešitev in možnosti. Pri tem 

pride do neke kritične refl eksije, 

ki nadalje pripelje do tega, da odgovor 

sam proizvedeš. Umetnost nima nobene 

naloge. Ravno obratno; sodobna umetnost 

je kritična, ker se vpraša kako, kaj, kaj počne, 

kako participira v neki realnosti in če to 

realnost lahko spremeni. Ne obstaja za to, 

da bi dajala neke odgovore in predloge. 

Če se pogovarjamo o dobri in odprti 

družbi, se možnosti odpirajo povsod, 

od družine, ljubezenskih odnosov, dela. 

Povsod so stvari dovolj odprte, da jih 

imamo možnost spremeniti, namreč 

neoliberalna ideologija je naravnana v 

neko neskončno proizvodnjo možnosti. 

Zato je treba biti precizen glede tega, kaj 

mislimo, ko rečemo možnosti, ampak 

s tem ne pravim, da delujmo proti temu. 

Dobra umetnost v času svojega nastajanja 

je tista, ki ima senzorje odprte in s temi 

senzorji proizvede gesto, ki na družbo gleda 

drugače kot mediji in ideološki aparati. 
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Kratko, jedernato in zabavno. Tako bi najlažje 

opisali letošnjo dvanajsto tradicionalno 

podelitev študentskih nagrad za najboljše 

ustvarjalne dosežke preteklega leta – 

zlatolaske (tako bi tudi najlažje opisali tale

 sestavek. Vsaj kratek in jedernat bo). Samih

nagrajencev (ki so našteti na koncu, vir 

spletna stran agrft -ja) ne bom komentiral, 

ker si kot prvo vseh predstav in fi lmov sam 

nisem ogledal in ker se (kot drugo) ne počutim 

dovolj sposobnega za utemeljeno kritiko izbora. 

Se bom pa malce posvetil sami prireditvi. 

 Podelitev se je začela udarno in tak tempo 

držala do konca. Bum, luči na odru, bum, prva

podeljevalka in ko vsi v občinstvu pričakujemo

 dolgovezen pozdravni nagovor in dolgo

 utemeljitev nagrade, smo bum preseneteni 

z uvodnim stavkom:  ̏Nagrado za najboljšo 

seminarsko nalogo dobi ...˝ in aplavz, bum, 

vmesna glasbena točka (živa glasba, izjemno kul),

bum, nov podeljevalec, bum, nova podelitev,

bum, vmesni fi lmček, bum podelitev ... In tako 

do konca, brez dolgočasnih govorov, nepotrebnih

dolgovezij, lušna francoska glasba, izvirni in 

zabavni načini podeljevanja nagrad (bum, na 

oder prikoraka televizor in bum, iz televizorja

pogleda glava in bum, televizor podeli nagrado). 

 Torej, še enkrat, bilo je kratko (a ne 

prekratko), bilo je izjemno zabavno in nagrada 

(vem, da sem napisal, da ne bom komentiral

 nagrajencev, ampak tule delam izjemo) za 

življenjsko delo je, vsaj po mojih sedem 

mesečnih izkušnjah, defi nitivno prišla v prave 

roke. Če bi prireditev ocenjeval z zvezdicamo 

(kar je ne), bi zagotovo dobila vsaj 4 in tričetrt 

zvezdice. Mogoče celo pet.

Žiga Virc 

za najboljšo TV dramo Samoupravni organ

Barbara Zemljič 

za fi lmski scenarij kratkega igranega fi lma Lasje

Lidija Sušnik 

za fi lmsko igro v kratkem igranem fi lmu Lasje

Barbara Zemljič 

za najboljšo fi lmsko režijo kratkega igranega 

fi lma Lasje

Barbara Zemljič 

za najboljši fi lmski izdelek v celoti kratkega 

igranega fi lma Lasje

Miha Bezeljak 

za najboljšo glavno moško vlogo Sozij v 

gledališki produkciji Sozij

Blaž Setnikar 

za najboljšo glavno moško vlogo g. Smith v 

gledališki produkciji Plešasta pevka

Tina Vrbnjak 

za najboljšo glavno žensko vlogo Filaminta/

Krizald v gledališki produkciji Spol

Viktorija Bencik 

za najboljšo glavno žensko vlogo Polly 

v gledališki produkciji Opera za 3 groše

Yulia Roschina 

za najboljšo režijo gledališke produkcije Sozij

Predstava Razredni sovražnik 

za najboljšo gledališko produkcijo v celoti

Predstava Opera za 3 groše 

(Tomaž Lešnjak - scenografi ja, Nataša Peršuh 

& asistenti - kostumografi ja) za najboljšo 

likovno podobo

Predstava Kandid ali Optimizem 

(režija: Staša Bračič, Matjaž Farič, Jaša Koceli, 

Nina Eva Lampič, Matic Starina, Renata 

Vidič, Anita Volčanjšek) za najboljšo 

B produkcijo

Staša Bračič 

za praktično dramaturgijo gledališke 

produkcije Plešasta pevka I. del

Matjaž Farič 

za najboljšo seminarsko nalogo 

Problem zapisa giba v drugi polovici 20. stoletja

Anita Volčanjšek 

za najboljšo seminarsko nalogo Položaj 

ženske v Strindbergovi in Ibsenovi dramatiki

Mift ar Amagjekaj 

za življenjsko delo

Anže 

Virant

drm I

Zlatolaske 2009



Konec marca in v začetku aprila (23.3.–3.4.) 

je veliko gledaliških ljudi večere, pa tudi 

dopoldneve preživljalo v Kranju, kjer se je 

odvijal 39. teden slovenske drame. Program 

je bil tako bogat, da so eno predstavo prestavili 

tudi v prestolnico. Ogledali smo si lahko 

dvanajst domačih in tri tuje uprizoritve 

slovenskih besedil. Te so bile letos še posebej 

eksotične, saj so v Kranju gostovala gledališča 

z Japonske, iz Avstrije in Črne gore.

 Tekmovalni program sedmih uprizoritev 

slovenskih besedil in petih spremljevalnih 

predstav je izbrala Alja Predan. Tekmovalni 

del je vseboval bolj resna besedila, s stalno 

temačno noto nenehnega preizpraševanja 

in iskanja življenjskega smisla, tesnobnimi

in morečimi občutki. Spremljevalni program 

pa je bil lahkotnejši, saj so ga v celoti sesta-

vljali zabavnejši, satirični teksti. Selektorica 

o nasta lih predstavah v publikaciji festivala 

piše, da gre za solidno povprečje, izraziti vrhovi 

pa so redki in sporadični. Ugotavlja, da sta 

slovensko gledališče in dramatika v spodobni

kondiciji, ki pa je obenem predvidljiva, 

pričakovana in nujna za preživetje, nikakor 

pa ne vrhunska forma, s katero nameravamo 

osvojiti svet.

 Predvsem se mi zdi pomembno sodelovanje 

festivala z gledališči iz tujine. Pri njihovih 

uprizoritvah slovenskih besedil pride do 

neverjetnih kulturnih razlik. Verjamem, 

da so interpretacije onstran domačih meja 

neprecenljive. Ogledala sem si predstavo 

japonskega Gledališča luninega mrka, in 

sicer uprizoritev drame Kaj pa Leonardo? 

Evalda Flisarja. Uprizoritev je bila za slovensko 

občinstvo prava poslastica, predvsem zato, 

ker je bila to za naš prostor uprizoritvena 

novost. Zaradi kulturne razlike je predstava 

delovala eksotično, zanimivo, a morda manj 

prepričljivo. Pred nami se je odvil spektakel 

z veliko dima, plesa in japonske popularne 

glasbe. Mnogi elementi so delovali komično, 

čeprav se, kot je zapisal Evald Flisar v Sobotni 

prilogi Dela, občinstvo na Japonskem 

(kjer so jo krstili) ni smejalo. O naravi 

uprizoritve je tudi režiser povedal, da drame 

ni bral komično, čeprav je v izvoru opredeljena 

kot tragikomedija.

 V oči so najprej padli kostumi, frizure in 

make-up igralcev, ki so spominjali na japonske

risanke anime. Kasneje sem izvedela, da režiser 

predava na edini japonski katedri za stripe 

(mango). To je bil verjetno tudi razlog, da je

uporabil specifi čno mimiko in geste, ki se v 

našem kulturnem prostoru zdijo pretirane. 

Igralci svojih likov ne igrajo, pač pa bolj 

ilustrirajo in karikirajo. Mnogim so del 

obraza prekrivali lasje, kar se je zdelo najbolj 

moteče prav pri glavnem liku, pri katerem 

smo pričakovali, da bomo iz njegovih oči 

razbrali največ osebne tragike. Tako pa je bil 

del njegovega obraza vedno malo zakrit,

kar je, denimo, pri mangah značilno za 

kompleksnejše like, ki tako del svoje osebnosti 

prepustijo interpretaciji bralca.

 Individualna interpretacija pa je bila 

pomembna tudi pri tej uprizoritvi. Režiser 

se je sporočilu izmikal, branje uprizoritve 

je po njegovem stvar vsakega posameznika. 

Doseči hoče, da predstava občinstvo vznemiri 

in mobilizira njihove čute. Kljub kulturnim 

razlikam je bilo občinstvo v Kranju navdušeno,

saj je predstava zelo gledljiva in je odprla 

dovolj prostora za interpretacijo.

 Ob koncu festivala so bile letos podeljene 

kar štiri nagrade. Grumovo nagrado za naj-

boljšo letošnjo domačo dramo sta si razdelili 

Žanina Mirčevska (pod psevdonimom Tomi 

Leskovec) za dramo Konec Atlasa in Simona 

Semenič za dramo 5fantkov.si. Za prvo dramo 

je žirija med drugim zapisala,  ̏da se lepota 

te nihilistične parabole skriva v sodobnem 

pojmovanju dramske zgodbe, v preciznem

Urša 

Adamič 
drmt II

Slovensko v svetu 
in svet v Sloveniji
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5fantkov.si pa po mnenju žirantov  ̏na več 

ravneh razpira in problematizira genezo 

sodobnih medčloveških odnosov ter nravi ter 

apostrofi ra in duhovito polemizira s svetovno 

gledališko uspešnico˝.

 Bienalno Grün-Filipičevo priznanje za 

posebne dosežke na področju dramaturgije je 

prejela Mojca Kranjc, ki je po mnenju žirije 

soustvarila številne uprizoritve ter dokazala, 

 ̏da se kot dramaturginja zna spopasti tako z 

najzahtevnejšimi igrami iz klasičnega repertoarja

in tudi z drznimi in tveganimi projekti iz 

sodobne dramatike˝.

 Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev 

je dobila predstava Osvajalec v izvedbi SNG 

Drame. Nagrado občinstva, torej najvišjo 

oceno publike, pa so letos namenili predstavi 

Solistka Društva Familija in MGL.

Konec Atlasa



Odmevi atmosfer je splet nehomogeno

povezanih razmišljanj, ki so se mi ob različnih 

prostorih, dogodkih in dogodkih v prostorih 

porodili v teh nekaj mesecih. To bi lahko bila 

moja osebna pisma, zapisi na blog, dnevnik 

ali pogovor. Veliko drobčkov, doživetij in 

preklopov. Berlin name učinkuje kot mesto 

številnih atmosfer, ki se med seboj neprisiljeno

stapljajo in prehajajo ena v drugo. To mi je 

postalo zares jasno šele, odkar se po mestu 

vozim s kolesom in ugotavljam, kako se 

delčki, ki sem jih ves čas občutila kot med

seboj razcepljene dele, med seboj prepletajo. 

Prevzel me je občutek hkratnega soobstoja 

celovitosti in raznolikosti. Nekaj teh prostorov 

in atmosfer sem poskušala ujeti in zapisati.

17.12.2008

HAU in Black tie

Ni naključje, da ponovno omenjam HAU. S 

tem gledališkim prostorom se v Berlinu najbolje 

identificiram. HAU – Hebbel am Ufer živi 

samosvoje življenje. V treh dvoranah se vrstijo 

gostovanja, festivali in koprodukcije meni 

ljubih umetnikov. Že kar nekaj mesecev je 

od tega, ko sem si ogledala predstavo Rimini 

Protokolla.

Black Tie ni samo predstava, ampak tudi 

življenjska zgodba mlade umetnice Miriam 

Yung Min Stein. Kot nam sama pred rožnatim 

platnom že v samem začetku pove, je material 

predstave pot njenega iskanja lastne identitete. 

Je namreč posvojenka neke družine v Osna-

brücku in se je že od začetka samozavedanja 

počutila drugačno. Kljub ljubezni in pozornosti, 

ki ju je prejemala od svoje družine, je v ogledalu 

od nekdaj opazovala svoj azijski obraz in 

razmišljala o svojih koreninah. Miriam Stein 

začne z nami v kronološkem zaporedju, ki ga 

je uredila na podlagi postopne raziskave svoje 

preteklosti, deliti podatke o sebi in svojem 

izvoru. Vse, ki nam jih želi pokazati, nam 

skenira in prezentno predstavi na platnu za 

seboj. V ozadju na kitaro igra njen prijatelj 

Ludwig. Začne s prvim dokumentom, 

na katerem so njeni rojstni podatki: 

 ̏V Južni Koreji leta 1977 najdena v škatli, 

ovita v časopisni papir.˝ To je bila edina 

informacija o njenem izvoru, ki jo je dobila 

od agencije za posvojitve. 

 Po študiju dramskega pisanja v Združenih 

državah Amerike in delu v Londonu se je leta 

2006 podala na svoje prvo potovanje v Južno 

Korejo. Njen cilj je bil najti svojo družino, 

kar ji je po nekaj tednih iskanja preko tele-

vizijskega šova tudi uspelo. Posnetki njenega 

srečanja s starši so ganljivi, saj Miriam ne 

govori korejsko in njeni starši ne angleško 

oz. nemško. Tudi sama izkušnja Južne Koreje 

je zanjo stik s popolnoma novo kulturo, 

zgodovino in seveda jezikom. Njen obraz 

govori, da pripada temu okolju, ki pa ga sama 

ne razume in z njim ne more komunicirati. 

Kljub temu pa se tam ne počuti drugačne, 

ampak kot ena izmed mnogih.

 Miriam svojo življenjsko zgodbo prikazu-

je objektivno in tudi svoje pretekle emocije 

uspe zadržati na ravni informacije. Odpre 

kompleksno problematiko posvojitev otrok, 

ki je bila v času njenega odraščanja v evrop-

skem prostoru veliko manj prisotna kot 

sedaj. Na odru se ji pridruži Hye-Jin Choi, 

ki je bila prav tako rojena v Koreji, kjer je tudi 

odraščala in se kasneje preselila v Nemčijo 

ter tam končala svoj študij. Miriam pokuša 

ponavljati Hay-Jinine korejske besede, ki ji 

zvenijo tuje. Ta trenutek predstave ponazori 

njeno iskreno zavzetost pri iskanju lastne 

identitete, ki bo črno luknjo njene preteklosti,

kot bi lahko fi gurativno prevedli naslov 

predstave Black Tie, napolnil z informacijami 

o njenem izvoru. Miriam na koncu svoje 

iskalne poti poskusi še z biološko raziskavo

svojega genoma, kar prezentaciji njene 

Eva 
Kraševec

drmt IV

Odmevi atmosfer



osebne zgodovine doda znanstvno razsežnost.

Preko registracije na internetni strani 

 ̏23andme˝ je za 399 dolarjev začela raziskavo 

svojega genoma. Po registraciji in plačilu ji je 

ta organizacija poslala opremo za testiranje, 

s katero si je vzela vzorec krvi in jo poslala 

nazaj. Na podlagi preučitve njene krvi so ji 

razkrili njeno detajlirano genetsko preteklost, 

možnosti za razvoj bolezni in njen izvor. Vse 

to ji je dostopno na njihovi internetni strani, 

do katere ima od sedaj naprej z geslom neo-

mejen dostop. Ob vstopu jo pričaka pozdrav: 

 ̏Dobrodošli vase,˝ nato lahko po mili volji 

raziskuje svoje lastne genetske predispozicije. 

Med drugim je odkrila, da je njen praizvor 

v Afriki in da je podedovala 20% verjetnost za 

razvoj Alzheimerjeve bolezni. Torej bo nekoč 

vseeno, da je raziskovala svojo preteklost, 

saj lahko vse o svojem življenju tudi pozabi. 

Ta samoironični trenutek predstavlja konec 

njenega iskanja identitete, kar tudi domiselno 

zaključi predstavo Rimini Protokolla. 

28. 2. 2009

Uspešno preživeli Berlinale, ki je zajel dobršen 

del februarja in berlinskih kinematografov. 

Zanimali so nas fi lmi iz sekcije Panorama, 

nad izborom (tudi lastnim) smo bili nekoliko 

razočarani. Videti in v živo doživeti rdečo 

preprogo je nenavaden občutek. Iz daljave 

se široko smeji Demi Moore, ki z ostalimi 

zvezdami fi lma Happy Tears v soju refl ek-

torjev, bliskavic in navdušenega občinstva 

slavnostno vstopa v veliko dvorano Berlinala. 

Panorama je ponujala širok izbor fi lmov iz 

različnih dežel. Ob branju vsebin sem se usta-

vila pri vsebini fi lma Human Zoo, kajti dogaja 

se na Kosovu v času najhujših spopadov in v 

sodobni Franciji. Zveni zanimivo. Po ogledu 

fi lma sem ostala brez besed. Režiserka, glavna 

igralka in fotomodel Rie Rasussen je skozi 

obe prepletajoči se zgodbi (Kosova in Mar-

seilla) uspešno zgradila zgodbo, ki temelji na 

konfuzni mešanici nepoznavanja zgodovine/

politike ter stereotipov o Srbiji. Zgodba dekle-

ta Adrie, ki se je po dolgih izčrpujočih mukah 

rešila iz krempljev srbske mafi je in v Franciji 

našla zavetje, dobre ljudi in novo ljubezen 

eksplicitno pozitivnega in neobremenjenega 

Američana, ki je poosebljeno nasprotje 

njenega bivšega srbskega partnerja, je eno-

dimenzionalna ilustracija, ki s svojim skoraj 

rasističnim diskurzom predstavlja črno-belo 

sliko sveta. Ob tem je verjetno upravičeno 

vprašanje, kakšni so pravzaprav kriteriji pri 

izboru fi lmov na festivalu kot je Berlinale.

Kot popolno nasprotje Human Zooju so 

učinkovali Berlinale Shorts in pa predavanja 

v okviru izobraževalega dela festivala. Še veliko 

več je bilo videti, saj je ponudba fi lmov res 

obsežna. Berlinale je vsekakor bogata in 

vznemirljiva izkušnja, ki jo je vredno ponoviti.

6.3. 2009

Arsenal: Th e Pervert's Guide to Cinema

V petek grem vedno rada v kino, še posebej v 

kinoteko. Tudi tokrat sem se odpravila v smeri 

Potsdamer Platza, kjer se nahajata Arsenal I in II.

Sodobna stavba z dvema dvoranama, prav nič 

primerna za predvajanje starih fi lmov. Tak je 

bil moj prvi vtis. Prazna, prostorna, sivo-srebrna 

avla,v kateri se sliši vsak hrup. Do nje me 

pripelje stekleno dvigalo, ki vozi nenavadno 

hitro – strah me zagrabi, ko sem že na dnu. 

Nato pot do ene izmed obeh rdečih dvoran. 

Tokrat je ob predvajanju  ̏Th e Pervert's Guide 

to Cinema˝ moj običajni osamljeni vstop 

zmotila množica čakajočih intelektualcev 

in fi lmofi lov. Slaba polovica od teh je ostala 

zunaj, saj so kljub nemajhni dvorani razprodali

vse, še stopniščne karte. Presenečena se 

usedem na stopničko in razmišljam o Slavoju. 

Ni le dober govornik, ampak tudi fantastičen 

igralec. Zabava s svojimi psihoanalitičnimi 

interpretacijami fi lmov, s fi lmskega platna 

podaja svoj pogled na izbrane fi lme. Ljudi 

zabava s svojo pronicljivostjo in humorjem. 

Njegovo orodje za analizo je jasno – 

psihoanaliza. Filmi, katerih se dotakne 

in o njih razpreda, so bodisi antologijski 

bodisi sodobni. Rad ima Hitchocka, sprašuje se, 

zakaj ptiči napadejo in skozi kratek diskurz 

že izpelje teorijo ida, ega in superega. Sledijo 

Marx Brothers, Monkey Business, Dr. Mabuse, 

v katerem se poigra s koncepcijo glasu kot 90
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izventelesnega izkustva, nadaljuje z Moullholand

Drivom, Alice in Wonderland, Th e Red Shoes, 

Dr. Strange Love, Fight Club, Dead of Night, 

Blue Velvet ipd. Po ogledu njegovega fi lma si

nemudoma zaželim ogledati vse omenjene 

filme. Očitno moja želja ni bila osamljena, 

saj so v Arsenalu del aprilskega programa 

oblikovali glede na omenjene fi lme, izbor 

poimenovali s Slavojem Žižkom v kinu in 

predvajali izbor teh fi lmov. 

7.4. 2009 

Boxhagener Platz

Gertrude Stein ima prav. Genij mora dolgo 

časa delati nič, da potem nekaj ustvari. Misel 

iz njene biografi je Zwei Leben mi odmeva v 

glavi. Vprašanje je le, kdo je res genij. 

Časopis na klopci, nedaleč stran moški, ki si 

zvija joint in bere debelo preperelo knjigo. 

V njej prepoznam risbo iz Malega princa. 

Sredi zelenice pojoča gruča, nedaleč stran 

kitarist, ki igra in poje v svojem  ̏free stylu˝.

Na dekicah romantično sedijo enakomerno 

razporejeni parčki in se imajo lepo. Sonce 

sveti, nekaj novega se je zgodilo v tem mestu. 

Jaz gledam slike iz male knjige, ki sem jo kupila

na nedeljskem bolšjaku. Knjiga ženskih 

portretov R. Mapplethorpa mi premika pero. 

Pišem, lep občutek.

Istega dne, Berliner Ensemble

Bob Willson: Shakespeares Sonette, 

prva javna vaja

Predstava za najradovednejše, za tiste, ki ne 

morejo dočakati premiere. Teh je precej, 

predstava je razprodana in tik pred zdajci na 

blagajni prodajajo še zadnja stojišča. Petin-

štiridesetminutna zakasnitev daje slutiti, da je 

ansambel delal cel dan. V atriju BE postrežba z 

vodo, pivom, vinom, da se najradovednejši ne 

odpravijo domov. Jaz se počutim vznemirjeno, 

saj se mi zdi, da bom videla nekaj popolnoma 

novega, komaj nastalega, neponovljenega … 

morda tudi čistega, od komentarjev in kritik 

še ne zapacanega, še ne oblatenega, po- ali 

prehvaljenega. 

Režiser se predstavi:  ̏My name is Bob Willson.˝ 

Pavza. Obotavljiv smeh občinstva. Učinek 

delno uspel. In res, g. Willson je zbranemu 

občinstvu razodel, da so delali do zadnje 

sekunde, da kljub temu celota še ni dokončno 

sestavljena in so deli še ne tekoče povezani. 

Njegova miza v levi sredini parterja se šibi 

pod težo papirjev in režijskega koncepta. 

Willson se umakne, zastor se razpre, refl ektorji 

tik nad mojim stojiščem na drugem balkonu 

se silovito zaženejo – predstava se začne 

z recitacijo soneta št. 43 in glasbo Rufusa 

Wainwrighta. Willsonova režija gradi plešoče 

slike, ki jim glasba mestoma prida pravljično 

čarobnost renesančnega, mestoma pa iz 

zasanjanosti preide vse do robustnega gara-

žnega trušča. Med daljšimi pasažami opazujem 

živahno dogajanje za refl ektorji, počutim se 

kot neki vmesni element, kot opazovalec, 

ki s svojo pozicijo razkrinkuje odrsko iluzijo. 

Brecht se pomenljivo namuzne. Kdo ve, kdaj 

so ga zaprli v njegov spominski stolp, kjer 

si ga lahko ogledamo na nekaj fotografi jah. 

Predstava se šibi pod puhasto težo estetizacije 

in v drugem delu, po krepčilni pivo/vino/preste 

pavzi dvorana ni več prenapolnjena. Soneti, 

vsega skupaj so jih od 154-ih uporabili 25, 

delujejo kot izgovor za triurno poigravanje 

z imenitnim fantazijskim razkošjem, ki ga 

ponuja Shakespearjev čas. Neomejeno, 

odigrano z igralsko preciznostjo in duhovitostjo 

celotne zasedbe, a vendar. Za skrbno izdelano 

vidno/slušno podobo in soneti me pričaka 

dvom. O čem mi govorijo soneti? Ta odgovor 

ostaja neformuliran, predstavo si vseeno 

želim še enkrat ogledati, čeprav se mi že zdi, 

da je teža režijskega koncepta (tudi) tokrat 

v perfektni estetiki. Se pa sprašujem, ali je to 

dovolj.

Atmosfere. Nekaj jih je tu pred vami. Upam, 

da dovolj nazornih za občutek o življenju 

nekega mesta. Če ne, si Berlin oglejte in doživite 

sami. To je verjetno še najpristneje.



Zakaj? Kako to? Najpogostejši vprašanji v 

prvih dneh mojega bivanja v Banski Bystrici. 

 ̏Ker so mi všeč majhna mesta in prijazni 

ljudje.˝ Nadaljnja komunikacija je bila 

pogojena z – vsaj minimalnim – poznavanjem 

germanskih jezikov slovaških radovednežev. 

In ker smo, tako eni kot drugi, vendarle v 

skupini Slovanov, kot so večkrat poudarili, 

potem se pogovarjajmo po slovaško. Po treh 

mesecih bivanja v mestu s približno 82.000 

prebivalci se marsikdaj pripeti, da hkrati 

uporabljam kar tri jezike. (Kvazi)slovaščino 

– ker bi čez dva meseca rada odstranila 

predpono, angleščino – ker jo nekateri želijo 

izboljšati, in nenazadnje tudi slovenščino, 

kadar se med besedni cirkus  ̏iz vseh vetrov˝ 

vmeša še domače zvonjenje.

 Prišla sem, in to dobesedno, v globoki 

zimi po zasneženih avstrijskih (pa vseeno 

prevoznih) cestah do s snegom (še) nepobeljene 

Bratislave, kjer se vsa potovalna mrzlica spremeni 

v srd nad slovaškimi cestišči. Počasna je pot 

od prestolnice do centra Slovaške – Banske 

Bystrice; še počasnejši njeni uporabniki.

Pa sem vseeno (v zelo doglednem času) 

prispela v internat, kjer bivajo študentje 

Akademie umeni v Banskej Bystrici; torej 

glasbeniki, slikarji in gledališčniki/fi lmarji. 

Prvi in drugi poslušajo predavanja v isti 

zgradbi, Fakulta dramatickih umeni je nekaj 

minut stran; do maja (sedaj poteka prenova) 

v le za odtenek boljši fi zični kondiciji kot 

AGRFT. Če odmislim prvi dan, ki mi ga je 

poleg neprespanosti in ceste dodatno zagrenil 

pogled na moje bivališče (dve sobi, šest deklet 

in ENA kopalnica), katerega je z rokami 

(predvsem manj pa z angleščino) vešče 

opisala ena izmed zaposlenih, je študij, pa 

četudi  ̏le˝ na Slovaškem, zanimiv, predvsem 

pa praktičen. 

 Bolonjski sistem, ki se na njihovi fakulteti 

že izvaja, je najprej kaotično vplival name, 

saj se moji sošolci (tretji letnik) ukvarjajo z 

zaključnimi projekti in sem tako kakšno uro 

sama preživela s slovaško govorečim profesor-

jem, nekaj predavanj pa imam tudi z mlajšimi.

 Predvsem pa sem tu režiserka, kar mi, 

iskreno, sprva ni bilo prav nič všeč. Potem 

se človek, ki je za nameček navajen biti samo 

dramaturg, vseeno navadi. Menda smo 

dramaturgi precej prilagodljivi; če pa tudi 

uspešni v drugi vlogi …

 Slovaki imajo radi komedije; z uprizoritvijo 

Möderndorferjevih Treh sester (Slovenské 

komorné divadlo Martin) so se navdušili nad 

slovenskim piscem in mi odkrito povedali, naj 

se z njim, kot režiserka, spopadem tudi jaz.

Tako sedaj počasi zaključujemo s postavitvijo 

prvega dejanja Štirih letnih časov. Pravim 

počasi, ker je sedem igralcev težko dobiti ob 

istem času na istem mestu in ker fakulteta 

zaradi obnavljanja nima odra. Tako vaje 

potekajo v učilnici; vsakič v drugi (po velikosti 

precej različnih), kjer postopoma prehajamo na 

drugo dejanje. In ja, igra ima – k sreči – le dve. 

 Gledališč je kar nekaj; morda je naj-

zanimivejše Bábkové divadlo na Rázcesti (lutk-

ovno gledališče), kjer se igrajo tudi  ̏običajne˝ 

igre z rahlo feminističnim priokusom. 

Vsekakor mi, velikosti mesta navkljub, zvečer 

ni potrebno ždeti v sobi v drugem nadstropju 

(v njem kraljujejo glasbeniki; vsak s svojim 

inštrumentom ali glasom, ki ga vse prevečkrat 

radi vadijo tudi navsezgodaj zjutraj); le vikendi 

so nekoliko bolj žalostni in, kar se tiče kulture, 

skoraj mrtvi. Pestro pa je kje drugje …

 Sedaj lahko brez dvoma potrdim, da je 

Banska Bystrica mesto prijaznih ljudi, kjer 

je tujec več kot dobrodošel (morda še toliko 

bolj, ker se kraj z oznako  ̏turistični˝ resda ne 

more pohvaliti) in kjer si lahko, tako kot sem 

si v gledališču pred časom jaz (ob igri Ulavit 

si! po motivih Petra Karvaša, enega izmed 

največjih slovaških avtorjev), oddahne.
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Ulavit si!





Kaj zdaj? Posvojiti njene misli ali najti svoje?

… peskovnik … igraj se …

Kaj dela??

… Grendilevskij … vznemirjenje …  ̏o moj 

bog! O moj bog! O MY GOD!˝ … ne moreš 

verjeti. Srce bije … obnavljaš celotne dogodke. 

Fleshi v glavi. … ni zanimivih ljudi (že dolgo 

jih ni bilo … noben ne rajca.) 

 Prideš v Moskvo … neučakanost. Nekomu

moraš povedati, razganja te! Nič … nič domov. 

Šla boš v banko k možu. Dolgo nisi bila tam. 

Gotovo so se spraševali, kje si. Hočeš, da te 

občudujejo … taka pač si. Predstavljaš si, da 

so spraševali po tebi, da jih je skrbelo zate, da 

so prekleli Grendilevskega … Misliš samo na 

to, kako boš povedala možu, zraven pa pazila, 

da JA slišijo še ostali. Morajo slišati! Morajo 

slišati tvojo zgodbo … no, videti tebe.

 … prideš v banko. SAMOZAVEST … 

(no, ja), ODPRTOST, PRIČAKOVNJE → 

v tebi dogaja, razbija, vrnila si se …

 Vidiš moža. Globok vzdih. → podtekst: 

 ̏evo me!!! Čau lubi!˝

 Hirin. Fak, kakšen kmet. Ne maraš ga. 

Ker on ne mara žensk. Pa tepe babo. To veš. 

Aja! Mož te pa vara (klasika). Veš to, pa vseeno 

hočeš njegov pogled (klasika). 

NASMEJANO, VESELO. Taka pač si. Karte, 

s katerimi igraš pred ljudmi …

 ̏Niti domov nisem šla nič, s postaje naravnost 

sem.˝ → nič še nisi jedla, sploh.  ̏Matr sem 

zjebana. Samo to moram pa res povedati.˝ 

 ̏Ne strpim več.˝ …

 … igraj se v peskovniku. Išči, koplji … 

globlje … tudi peskovnik ima dušo, najti jo 

moraš. Nekje se skriva, čaka, da bo videna. 

Kaj se skriva v njej? Resnica, skrivnost …

Presajaj to umazano mivko. Umazanija se 

bo lepila na tebe, nevarnost je, da gre v usta 

… izpljuni! Tvoja usta so, izpljuni že enkrat, 

bolje ti bo!

 Bodi srečna v peskovniku z mivko. Nauči 

se presajati in iskati hkrati. To je bistvo. 

Bistvo življenja. (?)

Gospod Anton

a me hecate

vzbujate mi nelagodje

ko sem z vami

ne znam vas pohopsati

gospod Anton

Ste malo pretežki

ampak je prepozno za dieto

pa ta najina deklica neporočena

kaj ste ji šli to polagat

v usteca trmasto vztrajna

gospod Anton

A v vaših časih

so ble pridne punčke srečne

gospod Anton

čeprav so sedele

zraven molčeče pizde

kako so pa srce umirile

gospod Anton

je kdaj katera koga ubila

gospod Anton
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Tina 
Potočnik
duib II

25. marec 2009

Gospod Anton 



Rad bi te videl

v zelenih supergah

in srednje širokih 

srednje ohlapnih hlačah

Ura je šest

tebi se pa sanja ne

kaj vse bi jaz s tabo

Kuzma Nikolajič čemu je to podobno

kakšen značaj pa mate vi prasec

Rad bi te videl

s tistim iskrivo hinavskim nasmeškom

in KAJBISPETRADA pogledom

Moja sapa te kliče

Pirandello

A si bil kdaj pijan v meni

Dej še 

ti to tko dobr delaš

Rad bi te videl

kako me držiš za pas

ko sem zgoraj

Vzgojila bi to čebelo

pa da te piči še enkrat

A se vrneva v avgust

pa te pridem na dom ustrelit

Še zmer si huda

pa vse te banane sladoled in kakav

 ̏And she struck twice upon his neck, and cut 

off  his head, and took off  his canopy from the 

pillars, and rolled away his headless body.˝

(Judita 13.10) Biblija, King James različica

Vsakdanjost. 

Vsak dan je dan pred porazom ali zmago. 

Napoleon puha iz pipice na gričku. Shaq vadi

proste mete. Ben Gurion stika po žepih 

svojih gostov, če so v njih zeleni potni listi. 

Heisenberg otipava krepki mrak med dvema 

obcestnima svetilkama.

Namen vektorja.

Pomen sestavka je v sestavljanju. Izostriti, 

naj se predhodno sestavi nazaj. Ne mislim 

na merjenje vmesnega časa, na srednji cilj, 

otožni vrh, ne na mejo ustanove in kaj vse, 

joj, zaenega vraga. Zaostajam, celo za svojimi 

pričakovanji. Rade volje bi zdaj odrasel, 

precej velik ali pa kar spodobno majhen; 

z razgledom na vse izjemno, kar se giblje vmes. 

Jakost primanjkovanja je na žalost vedno 

rahlo podpovprečna. Pa kaj, solze naj oženijo 

svoje robce, dosti – vrata se odpirajo navznoter, 

parter so ena sama očala, balkoni že tulijo 

zaobljen žvenket filozofskih beležk. Razen 

če so karte čezinčez zastonj, potem ni noben 

zvok v gledališču pravi.

Vprašanja. 

Pridno postavite nekoga poleg mene, si bomo 

brž odgovarjali po petelinje, v štuporamo 

drncu. Za dialog nočem poslušati samo onih, 

Tina 
Potočnik
duib II

Blaž 
Šef
duib IV

Banane sladoled 
in kakav

Nisem pisal avtorju, 
ker je mrtev 
(svoboda v mavcu)



ki so mi pred tem dolgim jaškom uka oplodili 

čas s svojo prirojeno trdovratnostjo. Privile-

girani so pač prišli blizu, preden se je največja 

šola pričela. Ali vendar bom dregnil – tu, kje 

so tu duhoviteži, ki se ne vrezujejo na rovaš? 

Naj si sam pomežiknem v ogledalo in si pravim 

neslane šale – potem se moram takisto smejati

sam, svojim stotinkam zaostanka, svoji 

pregoreli budilki, ki namesto mojih lastnih 

sanj prebuja pterozavre izpod oblakov. 

Kako nesmiselno, najti dialog.

Ideologija – ali v lesarskem pravoreku pre-

prosto: predal. 

Moja/naša se imenuje  ̏Izjema, ki ne potrjuje

nikakršnega pravila˝. Zatorej vljudno vabljeni,

članska izkaznica vam nudi parlando godrnjanje

á la kilo cvetlic namesto pravega besednega 

zaklada, pa to še ni vse, pripravljamo kar cele 

ultramaratone v slamomlatenju in mesenju 

traktatnih špagetov. Nezanimivosti trajajo,

to je že treba vedeti pri tej reči. Ideologija 

se gre polariziran boj že znotraj besede, na 

okopih dveh skupščin fonemov.

Počutje? 

Komorno, prebito, nečedno, vse v glavi. Od 

zvonkega patriarhijskega zbora (slavite gos-

poda, vi, ki pred cerkvenimi durmi poljubljate 

štamperle kot otroške dude) mi je ostal le 

folklorni sekstet, ostale so bunke s krampi 

vred, obute v cokle, ostal je oglat repertoar, 

skratka, niti prav posebno dobra mera posluha 

ne, še za solista en sam kruljav nič. Uspešnica

zbora preživelih idej je skladba Kosmulj prinesi

mi, ljuba, sladka neodzivnost, da meso ti 

použijem, z njim kosmato kreativnost. Saj 

si lahko mislite, kako težko je pripevati 

nadaljnje rime … Iz neuresničenega se gibljem 

v enačbo povsod-vse-zmeraj-relativno.

 Dejstva, primojdunaj. Ergo: končni izplen 

štiriletnega razposajenega cvileža je, izjavljam 

tukaj in zdaj, pri polni zavesti, naslednji:

 Moj glasovni program poskakuje med 

tožečim skovikanjem koconogega čuka in 

hreščečim zasukom gumba na leseni radiogajbici. 

Žamet se skriva, daleč nekje, uvoz je naključen 

in redek. Nauk:  ̏če ne kadiš in ne piješ, si 

jemlješ tako ogenj kot mazivo.˝

 Moj gibalni kredo bi lahko strnil v navadni 

pojav opulentnega palca. Ta biokaveljc se v 

dvoje, z vsake strani sedala, krčevito oprijema 

od razmišljanja vnetih ritnic in jih nateguje 

v diametralno nespodobnost. Končno butne

čez kožo t. i. navijaška nabreklina četrte 

stopnje, učeno označena za zunajmaternični 

hemoroid, skisano kri, ki je telo še izločiti noče. 

Nauk: navijaj samo sebi in pleši samo zase, pa 

boš dobil ritne otiščance in klavstrofobijo.

Moje spominsko satovje porašča leglo mehur-

jastih ognojkov. V žolici kužnih izcedkov se na 

smrt obsojeni brenčači, ki bi se morali ljubiti 

in na potomce študirati, stiskajo, branijo, 

otepajo, navidez pa na moč ljubko opletajo 

z letalno kožico. Ali kaj pomaga? Nak, država 

se je odločila čebelnjak zapreti, država – sužnja 

svojih prebivalcev. Moj spomin je samega sebe 

kresnil po žnabljih. Nauk: često praznjenje 

koša in zračenje mansarde varujeta prisebnost 

in uravnovešenost. Katalizatorji neobvezni.

Točka vseeno. 

Nekaj še obstaja, lahko preganjam zagonetne 

divje sršene, znamenitih duhov pa ne morem 

privabljati. Družiš se s soljudmi – brž postane 

tvoja beseda drvarnica markiranih, poscanih 

polen, imen, nadimkov, klevet. Ne vem za barve 

vašega pogleda, ko z vami občujem – tako 

pravimo – niti viskoznosti tvojega ušesnega 

masla ne poznam, pa naj ti sopem vsakič živijo 

in servus in prosim? Ni razloga. Salve, briši. 

Sploh pa – če bi tudi počel samo one traparije,

ki od popka nizdol ščemijo, ne bi slišal od 

nekod, da smisla ni. Zastonj bi šklepetali pljunki 

po pločevinastem vratu navkreber. Niti ob uri 

spanca ne vem, s čim naj se pokrijem, za kaj 

oklenem prste. Ponoči mi od vseh odprtin 

povprek bežijo topoumne burke, a mrki ihti 

navkljub jih je zjutraj še vedno za celo 

kanalizacijo. Polivajo se po špranjah, mešajo 

v hladne špricerje, premorem jih po spisku: 

šale o diatoničnem riganju, vici o zdravilnih 

slapovih iz goveje juhe, vinjete o kosmatih 

zobeh in problemih mesečne čišče. Takoj zarana 

lahko zlivam stólico po ljudeh, ker prav nikomur

 ne nastavljam lica, da bi me vanj pobutal. 

A dokler si izven, te nihče noče udariti.

 Ho! Vi tam čez! Vi z zašitimi jadri! Vrnite 

mi tisti sloki jambor, kjer nemirnost in vzgonska

sila na tesno ljubezen delata, da jima po vampih

žulji ženejo od stiskavice. No, s tistim dolgin-96
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skim lesom preklemanim bom vsem navzočim 

otroke plodil, tako bo hudo. Samo da se 

spustimo z vajeti, jasno, da ne vsi naenkrat, 

pa bom vedel, ali je kaj dobrega na stvari.

Čas. 

Kako dolgo, preden bomo znesli jajce? 

Mogoče je bolje ostati napol kokošji, da bo 

tudi poslednje vprašanje zablodilo vrsto ulic 

naprej. Kaj je bilo prej?

 Prej je bila kura. Drugače na svetu ne bi 

imeli petelinjega perja, plašilnih grebenov in 

 ̏cross-country ˝ športov. Z jajcem se je pač 

pri smuknjeno božati. S kuro v roki pa si že na 

pol poti do polnokrvnega gledališča našega časa.

Pomislek št. 1:

Samo v obliki stvari je izum še mogoč, v vsebini 

ne. Kaj pa, če je to res tudi za znanost?

Pomislek št. 2:

Raziskali smo kopno Zemlje, ostane nam še 

kakšno daljno svetlobno telo na robu širjenja 

vesolja ali pa dno Marianskega jarka (opomba: 

poglej tudi Delfsko brezno, opomba dve: ne 

serji ga no z geografi jo).

Pomislek št. 3:

Lahko se zvežemo in dobesedno pretvorimo 

v del igre, ki jo igrajo tisti okoli, tiste igre, 

kjer smo mi spremenljivke, ki bi se morale 

izumljati vsakič sproti. Kljubujmo, zvežimo 

se, čakajmo na obrok.

Pomislek št. 4:

Majhnost si ne želi in ne upa iz svoje majhnosti, 

kadar se je enkrat nalezeš in obstaneš. Kakršen 

koli vertikalni nadstandard je predpogoj.

Pomislek št. 5:

Poljubiti in za genitalijami pobrskati se da, tudi 

moškega, ne da pa se ga zares pripraviti, da bo 

on/ona to storil/storila prej. Posebna naloga: 

naj stori to popolnoma nepričakovano.

Pomislek št. 6: 

Lepota, ki izvira iz brezgrajnosti in od greha 

neomadeževanosti, nima tu kaj iskati.

Pomislek št. 7: 

Če sem utrujen, ko začutim nek veliki dosežek 

za sabo, sem gotov vase in popolnoma neupo-

raben. O prehodih torej to:  ̏Je prišla pomlad 

ali je odšlo leto?˝ (Basho).Predzadnji zadnji 

in novi dan se prekrivata, kakor se spajata

tokova uvelega listja in humusa, kot let 

kondorja in švist široke sulice. Kot se spajajo 

besede, če je v njih ljubezen do besedotvorja. 

Čim prej je treba času doslikati besedo, da se 

podoba ne izmuzne in da zvok ostane enak.

Pomislek št. 8: 

Kadar je tekst cikličen, so izstopi iz zbora 

kronološko gledano zaporedne smrti. 

Obsodbe ni mogoče določiti.

Pomislek št. 9: 

To je svet, poln moških, ki se davijo z 

najboljšimi besedami, najboljšimi trupelci, 

najvišjimi skoki, največkrat naslikanimi 

devicami. Močno stoji ta svet. Moški, 

ki gojijo strast do smrti in podlegajo močnim 

sivim barvam, nimajo nobenega smisla več. 

Ženska ve, nekako tole: brez bistva ne moreš 

ničesar ustvariti. Meje norosti so nerešljive za 

eno večnost vnaprej, potreben je ženski um, 

potrebna je njena specifi čna strast.

Pomislek št. 10: 

Notranji glas se razblini, ko bereš črke sam 

zase. Ako temu ni tako, ti je spodletelo.

Blaž 
Šef
duib IV

Tabla naključnih tez
(ali Daj, povej preprosto – 2. del)
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V drugem dele Male šole dramatizacije (potekala je najintenzivneje v zimskem 

semestru) smo si za izhodišče vzeli literarno predlogo. Izbor je bil raznolik, nismo 

se omejevali niti z zvrstmi niti z vnaprejšnjo primernostjo literarnega dela za post-

opke dramatizacije, morda zgolj s (preveliko) kompleksnostjo predloge (čeprav tudi 

želj po dramatizaciji romana ni manjkalo …), saj je to (bila) vendarle šele  ̏mala 

šola˝ … Tako so se v izboru pojavile pravljice (za odrasle), otroške pripovedke, 

izvirna in prevedena (sodobna) kratka proza ipd. Največ težav je – in take so bile 

izkušnje že v prvem, lanskem delu teh delavnic – povzročal ravno izbor predloge: 

ne samo zaradi (potencialne) formalne ustreznosti in dostopnosti, temveč zlasti 

zaradi osebne motiviranosti, pogojene (tako domnevam) tudi z literarnim oku-

som, naklonjenostjo, sorodnostjo vsakega od sodelujočih. Prva odločitev je tako 

vselej najtežja: kaj izbrati? 

No, resnici na ljubo, prave težave, zadrege, pa tudi slasti, se odprejo šele kasneje, 

pravzaprav že pri prvem koraku oz. prvem zapisu ( ̏prepisu˝) literarnega gradiva 

v dramsko, gledališko, uprizoritveno obliko. Kakor že v prvem delu smo se tudi 

zdaj znašli pred (delno) nezadostnostjo oznake  ̏dramatizacija˝, saj iz predlog 

nismo  ̏pulili˝ dram, temveč smo – ponovno – pisali uprizoritvene tekste, torej 

predloge adaptirali, prirejali, a jih zdaj vendarle locirali nekoliko bliže dramski 

literaturi v tradicionalnem pomenu. Ob povsem literarnih nalogah, ki jih je bilo 

treba rešiti, je bilo vselej potrebno misliti tudi na uprizoritev (zato je vsaka priredba 

res predvsem uprizoritveni tekst), ne na njeno  ̏režijo˝, temveč na zakonitosti 

prizora, prostora, vidnega in slišnega, v kar se v procesu adaptacije transformira 

nedramska oz. negledališka literatura. Tako besedilo (beseda) počasi 

 ̏odpada˝ oziroma ga (jo)  ̏prevajamo˝ v vidno, slišno, prostor in pri-

zor. Vselej znova se je odpiral tudi problem avtorstva, stopnje in količine osebne 

investicije v tujo predlogo. Tu dokončnih pravil nismo iznašli, rešitve so različne: 

od precej svobodnega zapisa predloge  ̏po motivih˝ izvirnika do njegove dovolj 

zveste in disciplinirane  ̏reprodukcije˝. 

Toda te, torej reprodukcije, v obliki, kot si jo kdo morda želi, ni in ne more 

biti: vselej gre za avtorski poseg v izvirnik (problem avtorskih pravic!), za pre-

oblikovanje oz. oblikovanje kot tako: adaptacija oz. dramatizacija poseže v neko 

literarno (jezikovno) strukturo, ki je sama po sebi (pa sama sebi, svojemu lite-

rarnemu utelešenju) zadostna v taki meri, da je vsak  ̏diskurz zvestobe˝ že v 

temelju vprašljiv. Med delom se nam je (upam, da vsem v podobni meri) tako 

dovolj jasno pokazalo, da  ̏objektivne˝ priredbe, adaptacije, dramatizacije ni, da 

torej v nekem nedramskem besedilu ne ždi ena sama, objektivna in še ne izražena 

 ̏drama˝, ki samo čaka na prirejevalski poseg, temveč da je vsak poseg v neko tuje 

gradivo celo  ̏fi zično˝ nasilen, saj literarno (jezikovno) predlogo priredi (tako da 

ji nekaj odvečnega  ̏odreže˝ in nekaj na novo potrebnega  ̏prišije˝ …) za drugačne 

– nejezikovne, gledališke – potrebe (torej je ob vsem še funkcionalen in s tem 

v temelju načne potencialno  ̏sublimnost˝ izvirnika). A kljub temu – in ravno 

zato – smo poskušali improvizirati nekakšno v sebi razdvojeno  ̏prirejevalsko 

etiko˝, torej zakonitosti, ki jih je pri tem poslu treba upoštevati – a se hkrati 

čim manj samoomejevati ... Tisti do kraja  ̏etični˝ odgovor smo – ponovno 

– našli v osebnem angažmaju in soustvarjalnem avtorstvu, vselej občutljivem 

za izvir(nik), a v istem trenutku neusmiljeno zahtevnem do njegovega novega 

toka oz. življenja. 
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 Dileme kljub vsemu niso bile prehude: študentke so se dela lotile z občut-

kom za literaturo in hkrati za oder ter imele pri tem veliko pravih vprašanj in 

pomislekov. Rezultati (ali vsaj njihovi delci) so zdaj tu, so rezultat avtentičnega 

dramaturškega interesa,  ̏uporabni˝ tako za branje kot uprizarjanje – in seveda 

kot iztočnica za nek prihodnji,  ̏ultimativni˝ spoprijem z romanom …
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Osebe:  ROZI 

TUFKO 

ROZINA MAMA

ROZIN OČE

TUFKOVA MAMA

TUFKOV OČE

LOTI, ROZINA PRIJATELJICA

KLARA, ROZINA PRIJATELJICA

BAJSKO, TUFKOV PRIJATELJ

KARLO, TUFKOV PRIJATELJ

Rozi pride iz leve, Tufk o iz desne strani. Oba se 

predstavita gledalcem: vsak se na svoji polovici 

odra pokaže od spredaj, od zadaj in od strani. Oba 

se smejita in plešeta. Ne poznata se, zato drug dru-

gega ne vidita. Potem se oba uležeta pod jablano, 

ki stoji na sredini in začneta sanjariti. V ozadju 

glasba in ptičje petje, kar daje občutek pomladi. 

Zatemnitev. 

Luč na Rozino družino.

ROZIN OČE: 

Je to vse, kar znaš? Lahko bi se učila francoščino 

ali hodila na balet ali igrala kaki inštrument …

ROZINA MAMA: 

Oh, ko bi imela toliko časa kot ti … kaj vse 

bi počela …!

ROZI:

 Toda saj vendar nekaj počnem … sanjarim.

Zatemnitev in luč na Tufk ovo družino.

TUFKOVA MAMA:

Ali ne bi počel kaj pametnejšega? Lahko bi žagal 

drva ali pa igral hokej ali se zavzemal za ogro-

žene otroke!

TUFKOV OČE: 

Ah, ko sem bil v tvojih letih, sem bil kapetan 

nogometnega kluba in sanjaril o svetovnem 

prvenstvu.

TUFKO:

Pa saj tudi jaz sanjarim.

Zatemnitev.

Rozi in Tufk o ležita pod jablano in sanjarita. 

Glasba. Kot da bi začutila navzočnost drugega, 

se spogledata. Se predstavita.

TUFKO (plaho): 

Tufk o …

ROZI (nežno zardi): 

Rozi …

TUFKO: 

Kako pa sicer?

Rozi se nasmehne. 

Oba sta srečna. 

Zatemnitev.

Rozini prijateljici Loti in Klara, ki veliko razmi-

šljata o slavi in denarju. 

ROZI:

Loti! Klara! 

LOTI: 

Rozi …

ROZI: 

Tako sem srečna!

LOTI: 

Kaj se je zgodilo?

Rozi in Tufko
Zgodba o ljubezni in sreči

Po izvirniku, objavljenem v: Katja Reider: Rozi in Tufko. Prev. A. Veler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.



ROZI: 

Spoznala sem Tufk a, ki prav tako kot jaz sanjari 

pod jablano. To je tako čudovito …

KLARA:

In, je slaven?

LOTI:

Ali ima veliko denarja? Je bogat?

ROZI: 

Ali je to sploh pomembno? Vesela sem, da so 

se uresničile moje sanje o ljubezni …

Prijateljici sta zaskrbljeni in zmajujeta z glavo. 

KLARA:

Mislim, da si v težavah …

ROZI:

Težavah? Kakšnih težavah? Ne razumem.

LOTI:

In to s prvim fantom, ki je slučajno ležal pod 

tvojo jablano … Lahko bi si najprej ogledala še 

ostale in šele potem izbrala …

Rozi je zmedena.

KLARA:

Dovolj sanjarjenja. Čas je, da spoznaš še ostale ...

ROZI: 

Zakaj? Tufk o mi je dovolj. Rada ga imam.

LOTI: 

Ne morem verjeti. Pa si res brezupen primer. 

Kaj res misliš, da te bo ta Tufk o večno ljubil?

KLARA:

Ha ha, nemogoče. Tudi on je kot ostali …

svinja!

LOTI: 

Za njegovo ljubezen se boš morala bolj po-

truditi.

Zatemnitev.

Tufk o in njegova prijatelja Bajsko in Karlo, ki si 

ne dovolita sanjati.

TUFKO: 

Fanta, novico imam za vaju … Spoznal sem Rozi 

... Tudi ona je ležala pod jablano ... in sanjarila ...

BAJSKO:

Tufk o, pa kaj je s tabo?

KARLO:

Le kaj si si zakuhal?

TUFKO:

Kako to mislita? Ni razloga za skrbi, pravkar so se 

uresničile moje sanje o sreči … Srečen sem …

Prijatelja zmajujeta z glavo.

BAJSKO:

Le kaj ti je padlo na pamet, da si se pustil ujeti 

prvi ljubki deklici, ki je ležala pod jablano?!

KARLO:

Ko pa na vsakem vogalu čaka nova ljubka sku-

šnjava.

Tufk o je zmeden.

BAJSKO:

Dovolj sanjarjenja. Postati moraš pravi moški. 

In preizkusiti še vse ostale …

TUFKO: 

Vidva sploh ne razumeta o čem vama govorim. 

Ljubim Rozi … tako kot je …

KARLO: 

Ne, ne razumem ... Ali res misliš, da te bo tudi Rozi 

ljubila takega kot si? Ob vseh ostalih moških …

BAJSKO: 

Nemogoče! Ženske od moškega pričakujejo več: 

uspeh, denar, moč!

KARLO: 

Res je, midva že veva … pridi, ti pokaževa …

Zatemnitev.
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Rozi teče v krogu in glasno diha. V rokah drži 

nakupovalne vrečke z novimi oblačili. Čez ne-

kaj časa se ustavi, odloži vrečke in se razgibava. 

Usede se na tla, brska po vrečkah in ven potegne 

knjigo. Začne brati. 

Zatemnitev.

Rozi, Loti in Klara.

LOTI: 

Rozi!

KLARA: 

No, poglej jo, no … vidim, da si polno zaposle-

na sama s sabo …

ROZI (zmedeno): 

Res je, vsako jutro grem na sprehod, opoldne se 

razgibavam, popoldne je čas za možgansko telo-

vadbo, zvečer pa sledita maska iz kumaric in joga 

proti stresu … Za Tufk a nimam več časa …

LOTI: 

Prav, da si se odločila, kaj ima prednost …

KLARA (navdušeno): 

Nova pričeska, nov stil, nova obleka …!!!

LOTI: 

Super si, sploh ni več sledu o stari Rozi … ko-

maj te prepoznam!

Mimo gre Tufk o, ki ima v roki časopis in revi-

je o avtomobilih. Pogleda dekleta in nadaljuje 

svojo pot. 

ROZI (obupano): 

Tufk o? Sta videli, ni me prepoznal …

Rozi začne jokati.

KLARA: 

Pozabi nanj. Vsi moški so svinje. Te pač ni imel 

zares rad.

ROZI (objokano): 

Pač, ravno to je bilo … Res me je imel rad …

Rozi pobegne, prijateljici se neobremenjeno 

spogledata. 

Zatemnitev.

Tufk o, Karlo in Bajsko.

TUFKO:

Delam vse, kar je v moji moči … trgujem z del-

nicami, dvigujem uteži, friziram svoj avto in 

sebe … za Rozi mi ne ostane nič več časa …

BAJSKO: 

Nič zato, si pa povsem drug človek.

KARLO (navdušeno zavriska): 

Vidiš, niti sledu o starem Tufk u …

Mimo priteče Rozi, ki zaradi solz v očeh ne vidi 

Tufk a.

TUFKO (žalostno): 

Sta videla to? Ni me spoznala. Ali me je po-

zabila?

Tufk o je povsem na tleh.

BAJSKO: 

Pa kaj … je pač hotela drugega … večjo svinjo ...

TUFKO: 

Ni res! Hotela je mene, takega, kot sem bil!

KARLO: 

Toda, saj si bil nič …

TUFKO: 

Mogoče res, toda bil sem srečen!

Zatemnitev.

Rozi in Tufk o se zatečeta k jablani. Srečata se in se 

objameta. Nista sama, saj imata drug drugega.
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Osebe:  BARKA

ŽUPNIK

UČITELJ

UČITELJEVA ŽENA 

KUBAT

ŽUPAN 

ŽUPANOVA ŽENA

TONČEK IN DRUGI OTROCI

I. DEJANJE
1. prizor

Na klopci pod lipo sedi starejši moški in si pri-

pravlja pipo. Nato jo začne puhati.

MOŠKI:

Nič ne zmeša človeka bolj kot ime vasi. Na pri-

mer Vratorezi. Kdor se boji iti v Vratoreze za-

radi vratu, se boji čisto po nepotrebnem, kajti v 

Vratorezih, to je statistično dokazano, ne režejo 

vratov nič bolj kot kjerkoli drugje. Še najbolj bi 

bilo mogoče verjeti vasi, nedaleč od tukaj, ki se 

imenuje Črni Osel. Vsaj če se ime nanaša na 

župana, vendar je slepo za barve, kajti župan je 

bil rdečelas. In ravno tako laže to ime, Dajveč. 

Rekli boste, Dajveč, daj več! Tam najbrž ljudje 

drug drugega kar prekašajo v razdajanju. Mhm, 

še nočnega čuvaja so odpustili. (Se namrdne) Ni 

jih motilo, so rekli, da niso vedeli, kako ponoči 

teče čas. Menda bi bil ta čas tako zelo drag, da bi 

lahko nočni čuvaj od njega celo živel! Županu je 

to seveda všeč, ker hodi na divji lov v rezervat, 

ni pa všeč nesrečnemu Kubatu, kar poglejte ga. 

(Ga vidimo, kako teka od hiše do skednja.) Noč 

za nočjo hodi čuvat žito, da mu ga ne bi kdo 

ukradel, a komaj pride do skednja, se spomni 

na kočo in ga popade strah, da mu je kdo ne iz-

ropa, in že prileti domov. Ker tako vso noč teka, 

podnevi spi. Pravi, da se pri tej draginji podnevi 

ne splača biti pokonci. Vidite, ni miru, od kar ni 

nočnega čuvaja. (V ozadju slišimo glasove.) Tudi 

v božji hiši ne. Sploh pa, od kar župniku služi 

Barka, ta je najbolj skopuška stiskačka od vseh. 

2. prizor

V župnikovi hiši. Župnik sedi pri mizi, Barka 

mu streže večerjo.

ŽUPNIK:

Kaj ko bi drugega prašiča dala ...

BARKA:

Dala?! Nikakor!

ŽUPNIK:

Barka, kaj pa bova z vsem mesom. Midva ne 

moreva vsega pojesti.

BARKA:

Zaenkrat ne, pravijo, da bo kriza, in ljudje ne 

bodo hoteli darovati denarja cerkvi, kam boste 

šli potem po hrano, gospod?

ŽUPNIK:

Ah, v krizi ljudje še toliko bolj potrebujejo božje 

pomoči.

BARKA (sebi): 

To že, plačujejo je pa ne.

ŽUPNIK:

Prosim?

BARKA:

Ah, nič.

Skopuška Barka

Po motivih kratke zgodbe, objavljene v: Jan Werich: Fimfarum. Prev. N. Vidrih. Ljubljana: Sanje, 2003 (Zbirka Sanje).
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ŽUPNIK:
O zalogah bova razmišljala, kadar bova pri kon-
cu z njimi. (Poučno.) Most se prečka, kadar se 
pride do njega.

BARKA:
Če ni potrebno plačati mostnine.

ŽUPNIK:
Ah, Barka, Barka. Povej, kdaj si bila nazadnje 
lačna.

BARKA:
To, priznam, nisem bila, od kar sem pri vas.

ŽUPNIK:
Pomisli na učiteljevo družino, toliko otrok ima-
jo, za naju pa je en pujs dovolj.

BARKA:
Da imajo toliko otrok, je njihova stvar!

ŽUPNIK:
Pa kaj naj revež naredi? Ljudje so tu tako skopi, 
da še otrok nimajo, on pa mora, da lahko v šoli 
uči, otroke pridelati sam.

BARKA:
Potem naj jih še vzreja sam.

ŽUPNIK:
Ah, spet se nama bo meso pokvarilo in šlo v nič.

BARKA:
Saj ni šlo nikoli v nič. Lani sem klobase dala 
Sultanu.

ŽUPNIK:
Seveda si jih dala, tako so bile plesnive, da je od 
njih kar umrl.

BARKA:
Pa ne, da vam je žal tega cucka.

ŽUPNIK:
Psa ne, klobas pa.

BARKA:
Ah, pa mu dajva vbogajme, če že morate raz-

metavati, častitljivi gospod.

3. prizor

V sosednji hiši, učiteljev dom, številčna dru-

žina pri skromni večerji. Eden od otrok si hoče 

dodati še jedi.

TONČEK:

Mami, jaz bi še.

UČITELJEVA ŽENA:

Dovolj imaš, nekaj mora še za očeta ostati.

UČITELJ:

Ah, daj mu, saj nisem lačen.

Žena da otroku hrano, mož otožno gleda proti 

oknu, ki je usmerjeno k župnikovi hiši. Žena 

zapodi otroke spat.

UČITELJEVA ŽENA:

Alo, zdaj pa umit in spat.

Otroci se upirajo.

PEPE:

Jaz ne bi šel še spat.

TOMAŽ:

Jaz tudi ne.

UČITELJEVA ŽENA:

Pozno je.

ZOFKA:

Jaz sem dovolj stara, da si sama ukažem, kdaj 

grem spat! Kajne, očka?

UČITELJ (ne da bi jo poslušal):

Seveda.

UČITELJEVA ŽENA:

Lado!

UČITELJ:

Kaj?

UČITELJEVA ŽENA:

Ura je pozna in otroci morajo spat.



UČITELJ:

Seveda morajo.

UČITELJEVA ŽENA:

Torej … Gremo!

ZOFKA:

Jaz že ne!

Kljubovalno se usede na stol.

UČITELJEVA ŽENA:

Dobro, v soboto grem jaz na ples namesto tebe, 

ti, ki pa si tako odrasla, boš doma skuhala ve-

čerjo. 

Zofk a se zgrozi, zaviha nos in prekriža roke.

UČITELJEVA ŽENA:

Tako, vsi drugi tudi spat.

TONČEK:

Jaz zahtevam svojo pravljico.

UČITELJEVA ŽENA:

Naj ti jo Zofk a prebere. Kajne, da boš?

Otroci odidejo. Učiteljeve žena začne pospra-

vljati. Učitelj stoji pri oknu in gleda v župni-

kovo hišo.

UČITELJ:

Tu imam lačnih otrok kot piščali na orglah, 

v župnišču sta pa dva prašiča na dva človeka. 

Žup niku vsi plačujejo, da pripoveduje zgodbice 

iz svetega pisma. Jaz pa, ki se mučim, da otro-

kom ubijam v glavo snov, pa nimam za burek.

Učitelj vzame iz predala žebelj in kladivo. 

UČITELJEVA ŽENA:

Kam greš?

UČITELJ:

Malo na svež zrak.

UČITELJEVA ŽENA:

Z žebljem in kladivom? 

UČITELJ:

Ja … spotoma bom še stol popravil, saj veš, da 

se maje.

UČITELJEVA ŽENA:

No, prav.

Medtem, ko učitelj odhaja, ona nezaupljivo 

gleda za njim.

4. prizor

Učitelj izstopi iz hiše na trg in se previdno odpra-

vi proti župnišču. Z druge strani prihaja župan, 

tudi zelo previdno in v roki nosi mrtvega zajčka. 

Ne vidita se, dokler ne trčita drug v drugega. 

Župan skrije zajčka za hrbet. Prav tako učitelj 

skrije žebelj in kladivo. 

UČITELJ (se ustraši):

O, pozdravljeni, gospod župan.

Učitelj ponudi roko. Župan nerodno prestavi 

zajčka v levo roko in ponudi svojo desno roko.

ŽUPAN:

Pozdravljeni, pozdravljeni.

UČITELJ:

Kaj pa vi ob taki uri zunaj?

ŽUPAN:

Nič posebnega. Sprehod pred spanjem, potem 

lažje zaspim. Kaj pa vi?

UČITELJ:

Nekaj podobnega, nisem mogel spati, pa sem 

šel malo na zrak.

ŽUPAN:

No, potem pa najbolje, da greva domov.

UČITELJ:

Ja, prav imate.

Se nobeden ne premakne.

ŽUPAN:

Pa greva.
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UČITELJ:

Za vami, gospod župan.

ŽUPAN:

No, kolega, ni vam treba biti tako vljuden z 

mano.

UČITELJ:

Navada.

Še vedno se ne premakneta.

UČITELJ:

Najbolje, da greva vštric.

ŽUPAN:

Prav imate.

Previdno se odpravita. Pri učiteljevi hiši.

UČITELJ:

No, nasvidenje, gospod župan.

ŽUPAN:

Nasvidenje in lahko noč.

Jo ucvre stran. Učitelj počaka, da župan izgine 

in gre v župnikov svinjak.

II. DEJANJE
1. prizor

Zjutraj v župnikovi sobi. Barka budi župnika.

BARKA:

Jutro, gospod župnik.

ŽUPNIK (zaspano):

A je že.

BARKA:

Pa nič kaj dobro. Bog vas je za dobronamernost 

poplačal.

ŽUPNIK:

A že tako zgodaj.

BARKA:

Že, že. Manjši prašič je šel rakom žvižgat.

ŽUPNIK (zaspano):

Kje pa je našel rake?

BARKA:

Mojbog, saj ne pravim, da je ponoči zlezel v 

ribnik, ampak da je šel v večna lovišča.

ŽUPNIK:

Najbrž ste ga z lakoto ugonobila, ženska?

Zazeha, se pokrije čez glavo in nazaj zaspi. 

Barka zagode in odide. 

2. prizor

Barka gre k učiteljevi hiši in potrka na vrata.

BARKA:

Dober dan in dober tek. Gospod učitelj, a vas 

lahko za trenutek zmotim.

UČITELJ:

Ja, seveda.

Odideta ven. Pred vrati.

BARKA:

Prašič nam je poginil.

UČITELJ:

Oh, kakšna škoda.

BARKA:

Župnika zelo skrbi, da bi nenadna smrt prašiča 

povzročila paniko med svinjerejci.

UČITELJ:

Seveda, to je popolnoma mogoče. V teh časih 

…

BARKA:

Če bi se prašiča na skrivaj znebili, bi vam gotovo 

župnik dobro poplačal.

UČITELJ:

Ah, saj ni treba.



BARKA:

Vem, da ste dobra duša. Zato sem pa k vam 

prišla. Drugi ljudje v vasi so tako hudobni, da 

bi gotovo sprožili govorice, da so v župnišču 

zatajili prašičjo kugo ali kaj podobnega.

UČITELJ:

Saj veste, Barka, z veseljem, za vas storim vse!

BARKA:

Oh, hvala vam. Ampak, bodite previdni in zako-

pljite ga nekam daleč, sredi gozda, da ga nihče 

ne dobi.

UČITELJ:

Ne skrbite.

Barka se vrne v svojo hišo. Učitelj pa vzame ža-

kelj in samokolnico in gre po prašiča.

3. prizor

Učitelj se vrne domov s polno samokolnico. 

Učiteljeva žena je ravno pri štedilniku.

UČITELJ:

Žena! Vzemi največji lonec, ker bomo danes 

kuhali ocvirke.

Odkrije prašiča

UČITELJEVA ŽENA:

Iz česa pa, iz zelja?

Se obrne, ko vidi samokolnico, se najprej pre-

straši.

UČITELJEVA ŽENA:

Kje si pa to dobil?

UČITELJ:

V župnišču.

UČITELJEVA ŽENA (začudeno):

Barka da ti je dala prašiča?

UČITELJ:

Seveda.

Žena ga  ̏ocenjujoče˝ pogleda.

UČITELJ:

No ... z malo pomoči.

Žena ga še vedno gleda.

UČITELJ:

No, prav. Včeraj, ko sem šel ven. Sem šel do 

župniškega hleva in …

UČITELJEVA ŽENA:

No.

UČITELJ:

… in žebelj zabil v glavo tega prašiča.

UČITELJEVA ŽENA (histerično):

Se mi je prav zdelo, da nekaj ni v redu. Upam, 

da te nihče ni videl. Če pa te je … groza. Go-

vorili bodo, da si kradljivec, morilec. Otrokom 

ne bodo več dovolili v šolo, od česa bomo živeli 

…

UČITELJ:

Ah ne, pomiri se vendar, veš, da ne bom dovolil, 

da se kaj takega zgodi. Sploh pa me razen župana 

ni nihče videl. 

UČITELJEVA ŽENA:

Župan!? Meni se blede.

Sesede se na stol.

UČITELJ:

Pomiri se dragica. Za župana me pa res ne skr-

bi, saj veš, da je sam ukinil nočnega čuvaja, da 

lahko hodi na nočni lov v rezervat. Dvomim, 

da bi si me upal zatožiti. 

UČITELJEVA ŽENA:

Upam, da bo vse v redu. Ampak morava biti 

previdna. Nihče ne sme ugotoviti, kaj imamo. 

Če ljudje izvejo, kaj si storil, bo konec z nami.

Učitelj odpelje prašiča v klet. Njegova žena pa 

poišče lonec.
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4. prizor

Učiteljeva žena cvre ocvirke. Pride učitelj in pri-

nese kos mesa, žena ga vzame in začne pripra-

vljati pečenko. Otroci prihajajo, želijo poskusiti, 

a jim mama ne pusti. Tončku vseeno uspe en kos 

ukrasti in si ga hitro zbaše v usta. Mama ga opazi 

in zapodi jih ven. Pred vhodom, na dvorišču.

UČITELJEVA ŽENA:

Doma morate biti pred mrakom! 

OTROCI:

Bomo, mama.

UČITELJEVA ŽENA:

In ne pozabite, kar sem vam prej povedala.

OTROCI:

Ne bomo.

V tistem trenutku pride Barka mimo.

BARKA:

Pozdravljena. (Se ozira v kuhinjo.) Danes te pa 

ni nič ven.

UČITELJEVA ŽENA (iz kuhinje):

Veliko dela imam.

BARKA:

A tako. Kaj pa imaš toliko za delat?

UČITELJEVA ŽENA:

(Pride do vrat in zamahne z roko.) Oh, pri vseh 

teh otrocih ... 

BARKA (se zvedavo ozira v kuhinjo):

Ja, ja.

UČITELJEVA ŽENA (ji zastre pogled):

Juho pripravljam, moram it, preden se mi kaj ne 

zažge. Lepo se imejte.

Gre, ne da bi počakala na Barkin odgovor. 

BARKA (sama pri sebi):

Nekam mesnato diši ta juha.

V ozadju se igrajo otroci. Prileti žoga in zadene 

Barko. Barka je najprej besna, a ko vidi, da pri-

haja Tonček, se omehča.

TONČEK (boječe):

Joj, oprostite gospa Barka, res nismo hoteli. Pro-

sim, ne povlecite me za ušesa.

BARKA (pretirano prijazno):

Nič hudega, Tonček. Povej mi raje, če si kaj pri-

den v šoli?

TONČEK:

Seveda sem. Včeraj sem dobil petico pri slo-

venščini.

BARKA:

Sem vedela, da si zelo priden. Pridi, ti dam bonbon.

Se ji boječe približuje.

BARKA:

Pridi, pridi.

Mu da bonbon. Tonček ga odvije in si ga da v usta.

TONČEK (s polnimi usti):

Hvala.

BARKA:

Ni za kaj. Povej, Tonček, kaj pa tvoja mama to-

liko kuha danes?

TONČEK:

Zelje. Skuhala bo dobro zeljnato juho.

BARKA:

A tako. (Si ga pobliže ogleda.) Od česa si pa ma-

sten, Tonček? Kaj si pa jedel?

TONČEK:

Nič še nisem jedel, mogoče sem pa od bonbona 

tako masten. 

Se z rokavom obriše okrog ust in, preden pove do 

konca, že steče stran.

BARKA:

Kaj za boga se kuha v tej hiši?



5. prizor

Večer. Učiteljeva družina pri razkošni večerji. 

Barka se odpravi proti učiteljevi hiši in se previ-

dno približa vratom, nad njimi je niša z okencem 

za zračenje. Najprej posluša, a ker ji ni dovolj, 

si pristavi stol in se zrine gor, da bi skozi okence 

videla, kaj se v kuhinji dogaja. Prišla je za mišjo 

dlako prepozno, učiteljeva žena je že pospravila 

mizo, otroci pa stojijo v vrsti kot častna četa, od 

najstarejšega do najmlajšega.

UČITELJ (končuje govor):

… in zaradi tega smo se danes najedli kot že 

dolgo ne. (Opazi Barko) ... no, pa pomolimo 

še za Barko.

Barka se dvigne še višje, tako da stoji na prstih 

kot baletka.

ZOFKA:

Da ne bi bila tako pogoltna.

PEPE:

Da ne bi bila tako nevoščljiva.

TOMAŽ:

... in tako umazana.

KSAVER:

... in tako skuštrana

FELIKS:

… in ne taka grdoba.

BOBEŠ:

Da ne bi pujskov morila z lakoto.

RUŽENKA:

… in muck in ...

TONČEK:

... in da ne bi žrla žuželk.

Barka je ob vsaki repliki bolj besna. A zadnja 

Tončkova jo dotolče. Hoče zagroziti s pestjo, a 

pozabi, da na pol stoji na prstih na stolu, napol 

pa se drži za nišo. Preden lahko izbruhne kletvi-

co, se svet pod njo podre, škaf se premakne, noge 

ji zletijo pod strop, z brado zadene ob spodnji 

rob niše, zastoka in prileti, kot bi jo spodsekalo, 

trdo vznak na tla.

UČITELJEVA ŽENA:

Kaj je bilo to?

UČITELJ:

Ne vem.

Gre ven in najde Barko ležati na tleh. Za njim 

žena in otroci.

OTROCI:

Kaj pa je?

UČITELJ:

Nič, samo omedlevica jo je. Žena, spravi otroke 

spat.

Učiteljeva žena spravi otroke spat. Tačas uči-

telj Barko zvleče v kuhinjo. Učiteljeva žena se 

vrne.

UČITELJ (šepeta):

Kakor kaže, je konec z njo. Skoči po župnika.

UČITELJEVA ŽENA (šepetaje, a na robu živč-

nega zloma):

A si ti zmešan! Po župnika?! Kako pa naj poja-

snim?! Da je kar padla v nezavest?! Zavohal bo 

meso in takoj bo vedel, kje sva dobila prašiča. 

Rekli bojo, da smo se zarotili proti njej, saj po-

znaš ljudi! Prijavili bojo policiji! Strpali naju 

bojo v zapor, otroci bojo sirote in ... 

UČITELJ:

Pomiri se.

Med ženinim izpadom učitelj mirno poišče 

žakelj, ki mu je ostal od pujsa, in vanj stlači 

Barko.

UČITELJEVA ŽENA:

Pomirim naj se z mislijo, da bojo otroci ostali 

sami s sramoto? Raje zažgimo hišo in vsi sku-

paj pobegnimo v tujino ... Ravno dovolj denar-

ja imamo, da se nekje ustalimo.
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Učitelj je ne posluša, Barko si vrže čez rame 

in gre.

UČITELJEVA ŽENA:

Kam greš, Lado moj dragi, ujeli te bojo, ne bom 

te več videla …

Se mu obeša okrog vratu.

UČITELJ:

Vsak hip bom nazaj. Nikomur ne odpiraj.

6. prizor

Učitelj gre z Barko na ramenih do vodnjaka, ki 

stoji na sredi vaškega dvorišča. Ko jo poskuša 

posaditi k vodnjaku, se iz gostilne primaje Bureš, 

vaški pijanec. Za las se mu izmuzne. Nato Ku-

bat stopi iz skednja v svojo hišo. Učitelj pograbi 

Barko in jo nese do njegovega skednja, posadi 

jo na kup zrnja in ji da v roke lopato, da se ne 

bi zvrnila, nato pa steče domov. Kmalu iz koče 

stopi Kubat in gre v skedenj. Ko zagleda člove-

ka na svojem zrnju (Barke ne prepozna, ker je 

temno), ga popade bes.

KUBAT:

Ti baraba! Ti lopov! (Vzame cepec in jo začne 

mlatiti. Barka pade na tla.) Da se ne premakneš! 

(Barka se seveda ni premaknila. Kubat vžge vž-

igalico in pogleda, kdo je tat. Spozna Barko.) 

Ženska, le kaj vas je pičilo?! (Jo začne tresti.)

Ženska, hej, hej, hej! Kaj sem vas ... za božjo 

voljo, Barka! (Zaskrbljeno) Kam naj z njo? Pri 

meni jo bodo našli in rekli, da sem jo iz lako-

mnosti zatolkel. Kaj naj z njo? Že vem!

Gre in poišče žakelj, Barko stlači noter in si jo da 

na rame. Odpravi se proti učiteljevi hiši, v tem 

trenutku se župan vrača iz divjega lova. Na rami 

ima prav tak žakelj, kot ga ima Kubat, le da iz 

njega štrlijo jelenji rogovi. Ko se moška zagleda-

ta, iz strahu spustita žaklja in se skrijeta za ko-

stanj. Tako stojita za kostanjem, ker je tema, se 

ne vidita, med njima sta pa na cesti dva žaklja. 

Čakata, kaj se bo zgodilo. Pa nič. Čakata, dokler 

eden, Kubat, ne tvega. Skoči, zgrabi žakelj in jo 

ucvre stran. Ko to vidi župan, stori isto. Problem 

je le v tem, da v naglici zamenjata žaklje, tako da 

Kubat odnese srnjaka, župan pa Barko. Kubat 

svoj žakelj nese v šolo in jelena namesto Barke 

posadi v šolsko klop.

7. prizor

V županovi hiši. Župan vstopi, žena sedi za mizo 

in plete.

ŽUPAN:

Le poglej, kaj sem danes ulovil.

Ko se iz žaklja zakotali Barka, se oba začudita, 

a žena tega ne prenese in pade v nezavest. Žu-

pan vzame vedro vode in polije ženo, ker pa leži 

zraven Barke, pri tem polije še njo. Tako se obe 

zbudita. Župan opazuje ženo, zato ne opazi Bar-

ke. Ko sede žena, sede tudi Barka, ko vstaja žena, 

vstaja tudi Barka. Ko pa začne žena stokati, se 

Barka zave in zbeži.

III. DEJANJE
1. prizor

V učilnici. Vstopi učitelj in zagleda srnjaka, ki 

sedi za mizo. Najprej se ustraši, potem se čudi, 

nazadnje pa ga zvleče v omaro. Zasliši se Ku-

batov glas.

KUBATOV GLAS:

Gospod učitelj, gospod učitelj, ste mogoče 

tukaj?

Kubat vstopi v učilnico.

UČITELJ:

Ja, Kubat. Povejte.

KUBAT:

Kako ste kaj spali?

UČITELJ:

V redu. Kaj pa vi?

KUBAT:

Tudi. Vas ni nič zbudilo, ropot ali kaj podob-

nega?



UČITELJ:

Ne. Kaj pa vas? Ste vi kaj slišali?

KUBAT:

Prav nič, spal sem kot tička.

UČITELJ:

Zakaj pa potem sprašujete?

KUBAT:

Kar tako.

Župnik pomoli glavo skozi vrata v učilnico.

ŽUPNIK:

A gresta k nedeljski maši?

Učitelja in Kubata strese.

OBA:

Seveda, gospod.

ŽUPNIK:

No, lepo. 

Gre ven, si oddahneta. Spet pride.

ŽUPNIK:

Zadnjič vas ni bilo pri maši, gospod učitelj. Kaj 

vas je zadržalo?

UČITELJ:

Imel sem ... Veste ... Bil sem ZELO bolan.

ŽUPNIK:

Koliko pa?

UČITELJ:

Prehlad sem imel, pa sem se bal, da bi koga 

okužil.

ŽUPNIK:

V ponedeljek ste pa vseeno učili?

UČITELJ:

Ja, sem že ozdravel, bil je lažji prehlad. Sem pa 

vseeno doma molil.

ŽUPNIK:

No, v redu. Vi, Kubat, pa tudi kaj pridite pomolit. 

KUBAT:

Seveda. Prav zdaj sem mu govoril o vaši pridigi, 

ki jo je zamudil, zelo ga zanima.

Kubat udari učitelja po rami. Učitelj pomiga 

z glavo.

ŽUPNIK:

No, lepo. Torej se vidimo.

Gre. A se takoj spet vrne.

ŽUPNIK:

Že vesta, kaj se je zgodilo naši Barki?

Tokrat vstopi in se jima približa. Oba se zdr-

zneta. 

ŽUPNIK:

Si predstavljata, da sta ji ponoči zrasli dve buli.

UČITELJ (hitro):

Jo je kaj pičilo?

ŽUPNIK:

Buli sta kot od cepca.

Kubat pogleda v tla.

ŽUPNIK:

Menda je imela moraste sanje in ko se je v poste-

lji preobračala, je padel nanjo kositrni svečnik. 

Glava jo boli, kot da jo bo razneslo.

KUBAT (olajšano):

Kaj pa pravi zdravnik?

ŽUPNIK:

Ah, kdo bi zapravljal za zdravnika. (Odhajajoč.) 

Z božjo pomočjo se bo zlizala.

UČITELJ (ko je župnik že skoraj zunaj):

Tudi brez božje pomoči.

Župnik se sunkovito obrne.

ŽUPNIK:

Kaj?
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UČITELJ:

Ah, nič. Samo pozdravil sem vas. Z bogom

ŽUPNIK:

Ah, seveda. Se vidimo pri maši.

2. prizor

Dvorišče je prazno. V ozadju pridušena molitev, 

petje, ki ga spremljajo orgle. Barka pride iz svoje 

hiše. Glavo ima povezano. Počasi in previdno se 

odpravi k učiteljevi hiši. Ko ugotovi, da so vrata 

zaklenjena, vzame isti stol kot na začetku, si ga 

pristavi in gleda skozi zračnik. V tistem trenutku 

se Bureš primaje iz gostilne s steklenico v roki. 

Barka se ga ustraši in spet pade s stola. Bureš jo 

opazi, šele ko leži na tleh.

BUREŠ:

Poglej, poglej. Kaj imamo tukaj? Pridi prijatelj 

… (si jo bolje ogleda) … prijateljica, ti dam malo 

vina, da se mi okrepčaš (ko ji poskuša vliti v usta 

vino, jo po nesreči polije, Barka se prebudi).

BARKA:

Kaj hudiča… 

BUREŠ:

(Dvigne steklenico.) Še vsakemu je pomagalo. 

Veš, prijateljica … (ji hoče nekaj reči, a Bar-

ka prej pobegne v hišo). Kam pa kam, saj se še 

predstavila nisva (vzame steklenico, ugotovi, da 

je prazna). Najbolje bo, da grem nazaj domov 

(se obrne proti gostilni ter počasi in majajoče 

odkoraka proti njej).

3. prizor

Na dvorišču, po končani maši. Vsi se vračajo v 

svoje domove. Zadnji je župnik, ki zaklene cer-

kvena vrata. Spet se prikaže moški s pipo in se 

usede pod lipo na klop.

MOŠKI:

Vse se mora nekje končati, tu se vse pri sveti 

maši. Če upate, da so Barko buške na glavi spre-

obrnile in ne bo več lakomna, ste se zmotili. 

Prav tako ni učitelja na obisku v božji hiši prav 

nič ščipalo po trebuhu in ali mogoče mislite, da 

ga je grizla slaba vest zaradi ukradenega praši-

ča? Kje pa?! Med poslušanjem božjih psalmov 

je razmišljal, kako se je v njegovi učilnici znašel 

jelen in ali je užiten. Tudi Dajveč bo ostala Daj-

več in se nikoli ne bo preimenovala v Škrtavec. 

Mogoče pa je le nekaj ... (Se ozre h Kubatovi 

koči, v tem trenutku pride ven Kubat.) Ne, tudi 

on se ni spremenil. Vidite, kaj vse se zgodi, če 

odpustiš tako dobrega in poštenega čuvaja, kot 

sem jaz.



Kaja 
Pregrat

drmt II

Osebe:  FERO

ABORIDŽIN

GEOGRAF (SANCHO)

HRVAT (KIHOT)

KEMIK

SPREMEMBA C V K

RAVNATELJ

SOCIOLOG

KNJIŽNIČARKA WAISS

TAJNICA

MEDICINSKA SESTRA

1. prizor

Straviščni angel

Zjutraj, kratek odmor v profesorskem stra-

nišču. Štirje profesorji (Geograf, Hrvat, Fero, 

Aboridžin) z dnevniki pod roko klepetajo, če-

prav je že odzvonilo. Geograf stoji na levi nogi 

zraven umivalnika in si čisti podplat desnega 

čevlja. 

GEOGRAF (KIHOT): 

Na srečo je svet tak, da zmore celo vonj po pas-

jem dreku priklicati lepe spomine. Hvala mestni 

upravi, ker ne čisti ulic in nam ponuja prilo-

žnost za lepe spomine. 

HRVAT (SANCHO): 

Če malce pomisliš, je vsaka nostalgija povezana 

z govni. 

FERO: 

Vidva sta videti kot Vitez žalostne podobe in 

njegov ščitonosec. Geograf – visok in suh, Hr-

vat – ti pa majhen in okrogel. 

ABORIDŽIN: 

Ha ha, samo da ni znano, kateri od njiju je 

bolj nor! 

HRVAT (SANCHO): 

Kihot, ti si bolj iz te stroke, a imajo Aborigini 

tudi paradentozo? 

GEOGRAF (KIHOT): 

Ne, samo fi lozofi  jo imajo. Taki kot je tale naš, 

širokonosni, z gostimi skodranimi lasmi in bra-

do. Od same zlobe se jim zgodi ... 

Naenkrat zaslišijo iz straniščne kabine šelestenje 

papirja in osupnejo. Spogledajo se, vsi mislijo 

na nekoga – ravnatelja. Zasliši se šum vode iz 

kotlička, na vratih kabine se pojavi Kemik. V 

eni roki ima dnevnik, v drugi pa rolo toaletnega 

papirja. Sije od sreče. 

KEMIK(jih nagovori z navdušenjem):

Ljudje, danes je v stranišču papir! 

HRVAT (SANCHO): 

Madona! Že dve leti opozarjamo na sejah uči-

teljskega zbora, da v profesorskih straniščih ni 

toaletnega papirja in da nas otroci videvajo po 

hodnikih, kako nosimo rolce in zavojčke in takoj 

vedo, kam smo namenjeni ... 

FERO: 

Kar jim vzbuja elementarno srečo. 

ABORIDŽIN: 

Zdaj pa je papir nenadoma tu. (Vzame papir.) 

Čudežno bel in čist, kot otroške duše, ki jih vzga-

jamo. Kot dotik angela! (Se s papirjem boža po 

licu.) To je sicer reklama za robce, ampak najbrž 

velja tudi za sekret papir istega proizvajalca. 

Straniščni angel

Po izvirniku, objavljenem v:  Zoran Ferič: Blues za gospo z rdečimi madeži. Prev. S. Miklaužič. 
Ljubljana: Študentska založba, 2001 (Zbirka Beletrina).
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2. prizor

Preiskava 

Hodnik – prehodni prostor, glavni odmor gre k 

koncu. Prejšnje osebe, še z malicami v rokah. 

ABORIDŽIN: 

Ravnatelj je priznal, da ni ukazal postaviti v 

stranišče inkriminirane rolice, ker Ministrstvo 

še vedno ne pošilja denarja za tekoče stroške. 

FERO: 

Torej imamo opraviti s skrivnostnim donator-

jem – kdo in zakaj? 

GEOGRAF (KIHOT): 

Manitu iz školjke! 

HRVAT (SANCHO): 

Ali Gospa iz Papirja! 

KEMIK: 

Jaz mislim, da je to zaradi volitev! Najbrž se 

spomnite, da je pred volitvami čas, ko je papirja 

dovolj pri nas. Te besede se skorajda rimajo. 

GEOGRAF (KIHOT): 

Da se obrišejo govna. 

KEMIK: 

S to provokacijo opozarjajo, da se oblast ma-

čehovsko obnaša do prosvete, češ da šolstvu 

ne daje dovolj papirja. Ampak, problem tiči 

drugje ... 

GEOGRAF (KIHOT): 

Problem tiči v riti, ki hoče biti obrisana. In to 

vsaj enkrat dnevno. 

ABORIDŽIN: 

Mogoče pa to le ni tako slabo. Če začnemo na 

zadevo gledati kot na dobro delo, bi bila lahko 

koristna za moralo ljudstva. 

RAVNATELJ: 

(Pride iz zbornice. Pogovoru je očitno prisluško-

val, a pristopi iz drugih razlogov.) Jaz s situacijo 

defi nitivno nisem zadovoljen ... In dragi kole-

gi, ne zamujajte vendar k pouku, učenci bi vas 

morali imeti za zgled, ne pa da dežurni prihaja 

poročat, da profesorja že petnajst minut ni v 

razred. Ja, kam smo pa prišli ... Dve minuti še 

imate! Fero in Aboridžin, vidva pa malo poča-

kajta. (Počaka, da drugi odidejo, nato pa tiho 

ogovori Fera in Aboridžina.) Kolega, zaupam 

vama, zato vaju zadolžujem in prosim, da mi 

pripeljeta papirnatega provokatorja živega ali 

mrtvega. (Odide.) 

ABORIDŽIN: 

(Fera potreplja po rami.) Dobrodošel v tajno 

straniščno službo! 

3. prizor

Liki 

Fero pride v šolo prvi, da bi preiskal stranišče. 

Skrije se v majhno ložo, od koder ima celoten 

pregled na vhode v stranišče, zbornico, tajništvo 

in knjižnico. 

FERO: 

(S svinčnikom in beležko v roki razmišlja, si ne-

kaj zapisuje, opazuje prostor.) Vsem ogleduhom 

sveta sporočam, najtežje je spremljati nepokre-

tnega! (Sam zase mrmra v beležko.) Ne glede na 

prijateljstvo in sočutje moram med osumljence 

vključiti tudi kolegico za umetnost, čeprav je na 

invalidskem vozičku. 

Pospravi beležko in smukne v stranišče. Fero 

natančno preišče vse kotičke v stranišču, kabino 

s pisoarji in kabino s školjko. Pogleda tudi v 

školjko in v kotliček. Nič. Hoče zapreti še okno, 

ko zasliši s hodnika čuden zvok. Smukne iz stra-

nišča, da ga ne bi zasačili in obtožili papirne 

diverzije. Odklepanje vhodnih vrat in senca či-

stilke, ki se odpravi v čajno kuhinjo skuhat kavo 

za učitelje. Demonsko se zasliši kašelj s stopnic. 

Vidimo profesorja sociologije. Tudi ostali uči-

telji počasi polnijo zbornico. Sprememba C v K 

gre prva na WC. 

SPREMEMBA C V K: 

(Pride iz WC-ja na hodnik in navdušeno nasto-

pi.) Ljudje, v stranišču je spet papir! 



ABORIDŽIN: 

(Preučuje razpored učiteljev na hodniku.) Spet?! 

Prepričan sem, da se tu (namigne na spored) 

skriva odgovor na naša vprašanja. 

FERO: 

(Pokuka iz skrivalnice.) Bil sem tukaj med pr-

vimi ... Preiskal sem cel WC in papirja nisem 

našel. Sem pa opazil nenavadno obnašanje San-

cha, kako je razburjeno hodil z nekimi papirji 

k ravnatelju, ter prepir med knjižničarko in 

tajnico ... Morda je kateri od njih odgovoren 

za to s papirjem?! 

ABORIDŽIN: 

Nobeden od njih ni. Že zato ne bi dali denarja 

za sekret papir, ker so vsi med sabo skregani. In 

bi se ta, ki ga je kupil, moral sprijazniti s tem, 

da se z njegovim papirjem briše tudi sovražna 

stran. Pedagoginja je skregana s tajnico, tajnica 

s knjižničarko, vse tri pa so skregane z ravna-

teljem. Sporazumevajo se itak samo pisno. In 

ker ne znajo drug drugemu razvozlati rokopisa, 

angažirajo peto, nevtralno stran, da jim bere 

medsebojna sporočila. 

FERO: 

Jaz, tik preden se je pojavil papir, nisem opazil 

nobenega vstopajočega nositi karkoli sumlji-

vega. Iz česar lahko sklepam zgolj eno: storilec 

najbrž skrije rit-papir v inkriminiran prostor 

ponoči, ko pa pride na delo, ga premesti na dr-

žalo zraven keramičnega prestola. 

SPREMEMBA C V K: 

Hej, poslušajta, imam predlog ... Dobimo se 

zvečer in naredimo skupno nočno dežurstvo 

... Kaj pravita? Lahko pokličemo tudi geogra-

fa Kihota za boljše vzdušje. Morda nam bo že 

zjutraj jasno, od kje papir. 

FERO: 

Jaz sem za! Zvečer se dobimo in postavimo za-

sedo, da rešimo to papirnato podtikanje. (Spre-

memba in Aboridžin prikimata predlogu.)

4. prizor

Nočna zaseda 

Nočno dežurstvo. Aborigin, Geograf, Fero in 

Sprememba C v K. 

ABORIDŽIN: 

Predlagam, da se razporedimo na strateška 

mesta vzdolž hodnika pred straniščem, pred 

zbornico in poleg biološkega kabineta, od 

koder je mogoče nadzorovati celoten prostor 

šolske notranjosti. 

SPREMEMBA C V K: 

Se strinjam. Ampak nujno potrebujem ob sebi 

nekoga. Poudarjam, da me je strah teme in mo-

ram med dežurstvom imeti družbo. 

GEOGRAF (KIHOT): 

Kolegica, predlagam, da dežuraš z mano, ker sta 

za mesto pred zbornico potrebna dva. Nadzo-

rovati je treba dva paralelna hodnika, česar ne 

zmore ena sama oseba. 

Fero in Aborigin se ne strinjata in razvije se 

kratka živahna razprava o tem, kdo bo s kom 

dežural. 

SPREMEMBA C V K: 

Dosežen konsenz! Dežurala bom z vsakim malo. 

In nehajte se zbadati, ker me vse skupaj počasi 

spominja na začetek hororja. 

Kmalu vsak ponikne v lastne misli. Tišina in mo-

drikasta svetloba ustvari rahlo srhljivo vzdušje 

v šolskih prostorih. Zaslišijo rahel zvok. Kot da 

se tiho zapirajo in odpirajo vrata. Kot bi po tleh 

nekdo vlekel plastično kanto za smeti. Spremem-

ba je trda od strahu. 

SPREMEMBA C V K: 

Tam se nekaj dogaja. (Prestrašena zašepeta Feru.) 

Kihot se ne oglaša. 

Priteče Aborigin, zadihan in prestrašen. 

ABORIDŽIN (šepetaje): 

To mi ni všeč. 
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FERO: 

Kihot! Eheeeeej! Javi se! 

GEOGRAF (KIHOT): 

Ej, ljudje, brez panike. To sem jaz. (Pomirju-

joče.) Lahko pošljete kolegico, da se sprehodi 

do mene. (Premor.) En vic imam zanjo. 

ABORIDŽIN: 

Boš šla sama? (Vpraša s pretirano pozornostjo. 

Sprememba je že krenila v smeri Kihota.) To mi 

ni všeč! (Zašepeta Ferotu.) Si opazil, kako so se 

mu svetile oči, ko je dojel, da ne bo sam dežural 

z njo? 

FERO: 

Seveda sem opazil in zdelo se mi je čudno. Bile 

so kot oči norca. 

Zaslišimo krik. Visok, pretrgan, podoben ži-

valskemu. 

ABORIDŽIN: 

Mala, drži se! (Steče za njo. Tudi Fero.) 

Naletijo na okostnjaka, osvetljenega s šibko sve-

tlobo ulične svetilke. Pod njim je sključena Spre-

memba, hlipa. 

ABORIDŽIN: 

Kdo je sem privlekel Plutona? Ti, Kihot? Kihot, 

ne se zajebavat in pridi ven. 

Slišimo nebrzdano Kihotovo krohotanje. 

KIHOT: 

Ste se posrali, kaj? 

ABORIDŽIN: 

Damo si posral. (Zasika. Sprememba še zmeraj 

hlipa.) 

SPREMEMBA C V K (vzdihajoče izjeclja.): 

Ti si bolan! 

Aborigin stopi k okostnjaku, sname levo be-

dro kosti in en konec položi v Spremembino 

drobno pest. 

ABORIDŽIN: 

Če se ti norec približa (kaže na don Kihota), ga 

treskni s femorisom. (Pokaže femoris na oko-

stnjaku.) 

SPREMEMBA C V K: 

(Užaljeno komentira, v roki ima veliko Plutono-

vo kost.) Zdaj pa kar Plutona grabi za joške! 

Kihot dojame, kako ponesrečeno jo je ušpičil, 

zato okostnjaka odvleče nazaj v kabinet. Nada-

ljujejo z dežurstvom. Zasliši se zvok ključa, ki 

se obrača v ključavnici. Ena od prehodnih vrat 

se počasi odpirajo, za kratek hip obstanejo in se 

diskretno zaprejo. Do njih prihajajo glasovi. 

FERO: 

Pssssst! Slišite glasove?! 

ABORIDŽIN: 

Več jih je! 

Pridruži se jim Don Kihot s Plutonovo kostjo. 

SPREMEMBA C V K: 

Pa ne, da si se tudi ti posral! 

Aborigin jim s kazalcem pokaže, naj bodo tiho. 

ABORIDŽIN: 

V klet gredo! Kihot, ostani tukaj, pri stranišču, 

mi gremo za njimi. 

GEOGRAF (KIHOT): 

Jaz bi šel z vami. 

ABORIDŽIN: 

(Z glasom rojenega vodje - pomirjajoče in avto-

ritativno.) Nekdo mora stražiti pred straniščem. 

Ti boš, ker si nas zajebaval! 

Odpravijo se. 

FERO: 

En glas je ženski, drugi moški. A se vam ne zdi 

moški nekam znan? 

ABORIDŽIN: 

To je Šime, telovadec. Spet vodi sem svoje punce. 



SPREMEMBA C V K: 

Gremo bližje! (Zvok ritmičnega butanja ob 

steno.)

SPREMEMBA C V K: 

Žimnica. 

ABORIDŽIN: 

Kot bi jecljavec govoril Morsejevo abecedo. 

FERO: 

Delo Šimeta očitno nima nobene zveze s poja-

vom angelskega papirja v profesorskem stra-

nišču. 

Odidejo. 

SPREMEMBA C V K: 

Jaz vedno manj verjamem, da se bo sumljivec 

pojavil. 

Prizorišče se zatemni v popolno temo. 

5. prizor 

Problem 

Jutro. V zbornici Čistilka, Fero in Aboridžin. 

Čistilka pripravlja kavo, nekaj briše. Osvetljena 

nastopi. (Druga dva sta še v temi.) 

ČISTILKA: 

Preiskava zdaj stoji že nekaj dni. Vsako jutro se 

vseeno pojavi bela rola papirja. 

Nalije kavo v skodelice. Malo se ji polije, pobriše z 

brisačkami, ki so podobne wc rolici, kavo ponudi 

profesorjema. Osvetlitev Fera in Aborigina, ki 

sedita pri mizi, zapisujeta v dnevnik. 

FERO: 

Si ti kaj razmišljal o potencialnih osumljencih? 

ABORIDŽIN: 

Ravnatelj pod nobenim pogojem ne spada k 

sumljivim. On ne bi zamudil priložnosti za po-

hvalo Ministrstva v primeru odobritve denarja 

za črevesna potrebe učiteljev, sam pa je seveda 

preveč stiskaški za tako plemenito dejanje. 

FERO: 

Če rola najmehkejšega Palominega papirja stane 

50 centov, pomeni to okoli pet evrov na mesec. 

Iz tega je moč kupiti vsaj tri kile mesa, iz treh 

kil mesa pa se da z varčnostjo napraviti tudi 

do šest kosil za tri osebe, kar je skoraj četrtina 

meseca. 

ABORIDŽIN: 

Ne, Ravnatelj vsekakor ni ta oseba. 

FERO: 

Papirja pa ne bi prispeval niti stari profesor so-

ciologije, modrec in bivši partijec, ki ga zdajšnji 

ravnatelj iz maščevalnosti pošilja po časopis. 

ABORIDŽIN: 

In to katoliški. 

FERO: 

Staremu je neprijetno in se na poti iz kioska 

pretvarja, da bere. 

ABORIDŽIN: 

Razgrne časopis, češ da ga zanima, in gre do-

stojanstveno, s privzdignjeno glavo, zatopljeno 

v Družino, po hodniku, vstopi v ravnateljevo 

pisarno in izstopi brez časopisa. 

FERO: 

Praznih rok in srca. 

ABORIDŽIN: 

Tudi on ne bi dajal sekret papirja, ker se, jasno, 

briše tudi ravnatelj. Stari komunist ne bi prene-

sel, da bi mu stari katolik namesto drugega lica 

obrnil še golo rit. 

FERO: 

A si opazil, da se Don Kihot in Sancho Pansa 

vedno znajdeta skupaj v stranišču? Skoraj vsak 

dan se naključno srečata in gresta potem ven 

in sta videti, kot da sta prišla iz berila za drugi 

letnik. 

ABORIDŽIN: 

Meni nista preveč sumljiva, saj pogosto lulata 

isto časno, ker imata vnetje istega porekla. Vnetje 

pa vleče svoje korenine iz Spremembe C v K. 
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FERO: 

Prijatelji po trihomonasu. Zakaj Italijanko prav-

zaprav imenujejo tako? 

ABORIDŽIN: 

Si slišal, kako se dobrika ženskam? Cara. Cara 

sem, Cara tja, prilizuje se kolegicam, ko pa jo 

te seznanijo s svojimi možmi, zamenja C v K - 

Caro za Karo. Ta se je dajala dol z vsemi možmi 

aktiva za tuje jezike. In zdaj vsi na gosto lulajo. 

Tudi kolegom ni prizanesla. 

FERO: 

Zadnjič se nam je prislinila. Ima ona kakšne 

razloge za prispevanje papirja? 

ABORIDŽIN: 

Ne. Ta je preveč narcisoidna, da bi mislila na 

kogarkoli drugega, razen nase. Ritni papir bli-

žnjega se nje ne tiče. 

6. prizor

Slike 

Zdravstveni dom. Učitelji so razdeljeni v skupine. 

Eni z menzurami polnimi seča čakajo pred vrati 

urološkega laboratorija, da bi jih pustili na ana-

lizo, drugi sedijo pred oddelkom za slikanje pljuč. 

Kolega sociolog nebrzdano kašlja in razliva urin, 

zato učitelji stojijo na varnih razdaljah. 

RAVNATELJ (v ambulanti razlaga svojim sode-

lavcem):

Čeprav se nahajamo v težki fi nančni krizi, se je 

ministrstvo odločilo poslati vse šolske usluž-

bence na sistematski pregled, da bi se ponovno 

potrdila permanentna skrb za zdravje zaposle-

nih. Zdaj seveda, ko je tudi zdravstvo ne psu, je 

to poseben strošek za obe ministrstvi. 

Zvočno podlago tega govora ustvarja kašljanje 

starega kolega. 

SESTRA (šepetaje, med pobiranjem menzur):

Vraga! Ta pregled plača privatno podjetje. 

ABORIDŽIN: 

Ho, ho. To pa je nekaj, o čemer bi bilo potrebno 

razmišljati. 

FERO: 

Katero privatno podjetje bi se zanimalo za pla-

čilo našega sistematskega pregleda? Od kdaj je 

velekapitalu do profesorskega zdravja? 

KEMIK: 

Vse to so predvolilni triki! (Privleče na plan dezin-

fekcijski robček in ga ponudi staremu profesor-

ju sociologije, ki je imel od urina poš kropljene 

roke.) Velekapital je povezan z oblastjo. 

HRVAT (SANCHO): 

Poznam zdravnico in bom že od nje izvedel, za 

katero podjetje gre. 

Sancho odide v ordinacijo.

GEOGRAF (KIHOT): 

(Pristopi k Feru in Aboriginu in šepne.) To je 

gotovo povezano s papirjem. 

ABORIDŽIN (nenadoma):

Ali ste opazili, da odkar se je pojavil papir, cela 

dva tedna sploh ni deževalo? (Sancho pride iz 

ordinacije, na obrazu mu piše, da ve, za katero 

podjetje gre, a zaradi nečesa, ne sme povedati 

pred vsemi.) 

SESTRA: 

Kdo je naslednji za slikanje pljuč? (V ordinacijo 

gre Sprememba.) 

Slišali je tehnikov glas:  ̏Prosim slecite se do pasu 

in položite glavo sem.˝ To pri moškem delu vzbu-

di zanimive predstave. Don Kihot in Sancho se 

pomenljivo spogledata. Potem noter pokličejo 

profesorja sociologije. Nekateri že imajo v rokah 

slike svojih pljuč. Na sceno stopi Sancho.

HRVAT (SANCHO): 

Ljudje! Pregleda ni plačalo ministrstvo, ampak 

podjetje Filagram, tisto, ki upravlja mlekarne 

in pivovarne. Baje lastnikov sin obiskuje našo 

gimnazijo in sedi v prvi vrsti. Moti ga, ko pro-

fesor sociologije kašlja. 

GEOGRAF (KIHOT): 

Mogoče nam tudi papir donirajo? 



ABORIDŽIN: 

Ne verjemem. Za to nimajo razloga. Ta zadeva 

s papirjem je bolj zakomplicirana. 

Medtem je sociolog opravil slikanje. Kolegi po-

tihnejo, ko ga opazijo. Kemik vzpostavi novo 

vzdušje.

KEMIK: 

Khm, dragi kolegi, morda mi ne boste verjeli, 

vendar sem v času študija služil denar s prero-

kovanjem. Prerokoval sem iz dlani, iz kave, iz 

zvezd in celo izumljal nove metode preroko-

vanja. Waissova, podaj mi sliko svojih pljuč, 

če te zanima skrivna plat tvojega življenja! 

(Gleda Waissina pljuča. Medtem iz ordinacije 

pride tudi Sprememba.) Vidim pot in nekega 

temnopoltega moškega.

WAISS: 

To je moj pokojni. (Vsi se zasmejijo. Tudi pro-

fesor sociologije). 

Drug drugemu začno jemati slike iz ovojnic, jih 

gledati, in preučevati in glasno komentirati. Samo 

profesor sociologije ne izvleče slike, mirno sedi in 

opazuje početje. 

KEMIK: 

Gospa tajnica, naj tudi vam razodenem usodo ... 

(Gleda sliko pljuč tajnice.) Po tej sliki pa vidim, 

da se v vas razvija novo življenje. (Ona zardi.) 

SPREMEMBA C V K: 

Nisi nam povedala, da si noseča! (Preseneče-

na in zavedajoča se, da bo morala zdaj tajni-

činega moža pustiti na miru.) Ne bi smela na 

rentgen. 

WAISS (s strahospoštovanjem): 

On res ugane. 

SOCIOLOG: 

Ne ugane. Prisluškoval je telefonskemu pogo-

voru. Ali res mislite, da se nadnaravno kar zlepa 

oglasi? Potrebno je dozoreti, za to je potrebno 

celo življenje. (V hipu mu vsi prisluhnejo kot 

preroku.) 

Glejte, na primer jaz in moja žena, celo življe-

nje sva se imela rada. Nikoli nisva imela otrok, 

čeprav sva si jih želela. Žena si jih je zelo želela. 

Žalostno je bilo gledati najino ljubezen, kako tra-

ja brez otrok. Jesen življenja se približuje. Neke 

nedelje sva se sprehajala okoli četrtega maksi-

mirskega jezera. Bilo je polno otrok in žena je 

postala otožna. Strašna praznina, kot črna luknja, 

se je odprla sredi sončnega popol dneva. Življenje 

je nenadoma postalo nesmiselno. V tistem sva 

na klopci opazila očeta z dvojčkoma moškega 

spola. Dvojčka sta bila mongoloidna. Pomislil 

sem, kako bi se njun oče lahko postavil na mirno 

gladino jezera, se sprehodil do sredine in pljunil, 

ne da bi zmočil gležnje. Bog bi mu to dopustil, z 

ženo sva se spogledala. Mimo je pridivjal nekdo 

s kolesom in v hipu sva oba brez besed spoznala, 

da je to, kar sva pravkar videla, vrhunec groze, 

ki si jo je celo predstavljati težko. Šla sva naprej 

in se nisva ozirala. Na misel mi je padlo, da sva 

mogoče narobe videla, kajti nam so vsi mongolo-

idi enaki. Morda je možakar v park pripeljal sina 

in njegovega prijatelja iz šole za retardirane. To 

sem ji tudi rekel.

Nobenega dvoma ni, da sta dvojčka, je rekla 

moja žena. Oblečena sta enako pa tudi v obraz 

sta identična. Ko sva se vrnila, da bi to preverila, 

jih ni bilo več. Vendar sva po tistem občutila ne-

kakšno olajšanje in moja žena je umrla spokojno. 

Že takrat je imela akutno levkemijo, a nismo ve-

deli. Mislili smo, da je viroza. Takrat sem doumel, 

da je bil tisti starček, oče dvojčkov, angel. 

Nenadoma hlipne in prične nebrzdano kašljati. 

Njegova pljuča ustvarjajo globok eksploziven 

zvok, kot bi prihajal iz podzemlja. Sprememba 

brž priteče in ga začne trepljati po hrbtu. Ne po-

maga. Postaja rdeč v glavo. Ko kašelj popusti, 

profesor steče na stranišče. Pri kolegu Aboriginu 

je zbudil pozornost. Po kratkem razmisleku se 

mu zjasni obraz in diskretno reče. 

ABORIDŽIN: 

Revež. Ušlo mu je. (Po kratkem premolku. Sve-

čano pomigne z glavo proti stranišču.) 

Odkril sem, kdo daje papir. Revež se napenja od 

kašljanja in ne zmore nadzorovati velike potrebe. 

In če se mu to zgodi v razredu, ne more po 

papir nazaj v zbornico, ampak ga ima nekje v 

stranišču, in ko je nuja, ga le premesti. 
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FERO: 

In kako to počne? Vsakega sem pozorno spre-

mljal. Tudi njega. Nikoli nisem opazil, da bi v 

žepu ali kjerkoli drugje nosil rolico. Videl bi, 

rolica ni tako majhna. 

ABORIDŽIN: 

Odkrili smo, kdo in zakaj. Zdaj je potrebo spo-

znati še, kako. 

SPREMEMBA C V K: 

To niso čisti posli. To ima zvezo z magijo. 

KEMIK: 

Ali s čudežem. 

Obmolknejo v nekakšni mistični kontemplaciji. 

GEOGRAF (KIHOT): 

(Prekine tišino.) Zakaj nam noče pokazati po-

snetka svojih pljuč? 

Gospa Waiss iz rjave kuverte hitro izbrska sliko 

in jo obrne proti svetlobi. Šok. Na sliki ni niče-

sar. Nič se ne da videti, samo prosojna belina, 

podobna svetlobi. 

FERO: 

Nima pljuč! 

HRVAT (SANCHO): 

Slišal sem že za takšne primere. Pri nekaterih 

ljudeh se pljučna krila navidezno izgubijo, vra-

stejo v tkivo in po določenem času pridejo ven 

pri lopaticah. Postanejo prava krila iz perja in 

puha, kot pri angelih. 

GEOGRAF (KIHOT): 

Ljudje, seveda ima pljuča, najbrž samo slika ni 

uspela. 

HRVAT (SANCHO): 

In zakaj so potem vse naše slike uspele, le nje-

gova ne? 

To vprašanje obvisi v zraku. Zasliši se šumenje 

vode iz kotlička. Sociolog dostojanstveno pride 

iz stranišča, kot bi prihajal iz romanja. Priča-

kajo ga v tišini. 

7. prizor

Konec 

Čistilka pospravlja po zbornici in vmes prazni 

koše papirja. 

 

ČISTILKA (Govori publiki.): 

Sociolog je umrl sedem dni po pregledu in tri 

dni pred splošnimi parlamentarnimi volitva-

mi zaradi vnetja pljuč, izzvanega z razširjenim 

karcinomom bronhijev. Bil je petek in šolo so 

imeli popoldne. Sprevod je bil velik in lep. Prišli 

so profesorji tudi iz drugih šol, prišli so vsi iz 

zbornice, baje celo njegovi kolegi iz mature l. 

1947, 6. b razred pa je odpel njegovo najljubšo 

pesem – Emina – Aleksa Šantića. Nekdo je celo 

komentiral: Srečnež, tako ali tako ne bi mogel 

živeti od profesorske pokojnine. 

(Premor.) 

V nedeljo bodo volitve in eno od predvidenih 

volitvenih mest naše občine bo šolska avla. Rav-

natelj je vztrajal, naj uredimo preddverje, znosi-

mo ven nepotrebne panoje in kavne avtomate. 

Vse je hotel nadzorovati. Dijaki so pomivali 

okna in obešali okrasni papir ... 

Njen govor s prihodom prekineta Fero in Abo-

ridžin. Čistilka odide. Kmalu vstopi tudi rav-

natelj. 

FERO: 

Še vedno nisi razvozljal, kam je stari, mir nje-

govi duši, skrival papir? 

ABORIDŽIN: 

Nisem. Pravim ti, tam ni prostora, da bi skril 

eno samo rolico, kaj šele deset. 

FERO (Žalostno povzame.): 

Skrivnost je odnesel s sabo v grob. 

Med odmorom molče srkajo kavo. Na vratih se 

pojavi čistilka, dobronamerno se obrne k rav-

natelju. 

ČISTILKA: 

Gospod, zastava na dvoriščni strani se je zvila 

od vetra. 



RAVNATELJ: 

Kaj, kako?! Nikoli ne izobešamo zastave na dvo-

riščni strani, čeprav je na fasadi stojalo za drog. 

Morda gre za provokacijo? Zavoljo preminule-

ga kolega smo jo sicer želeli spustiti na polovico 

droga in še to na vhodni strani šole, vendar sem 

od ministrstva dobil stroga navodila. Zastava 

se lahko spusti na polovico droga le ob smrti 

državnega funkcionarja ali ob razglasitvi dne-

va žalosti, volitve pa to niso ... Vsaj ne za vse. 

Pristali smo na kompromis; zastava ne bo na 

polovici droga, bo pa zato polovičen drog. Hi-

šnik ga je prepilil in takšnega smo vtaknili na 

pročelje... 

Aborigin se za hip zamislil in se lopne po čelu. 

ABORIDŽIN: 

Le kako, da se tega nisem spomnil že prej?! 

Krene proti profesorskem stranišču. Hitro odpre 

okno iz mlečnega stekla. Skloni se in skozi okno 

povleče - v drog za zastave vtaknjen - držaj me-

tle. Na tem nenavadnem drogu so nanizane bele 

role papirja kot nerazvito jadro ali zvita bela 

zastava. Aboridžin metlo z rolicami prinese v 

ospredje. 

ABORIDŽIN (Osvetljen, govori pretreseno.): 

Se spomnite sociologovega govora v bolnišni-

ci? Mogoče je, da je samo blodil, ker je bil pre-

tresen od smrti svoje žene, vendar zaprisežen 

komunist nikoli ne omenja angelov v resnem 

kontekstu. Niti ni bil nikoli pretirano izviren, 

vsaj ne toliko, da bi se spomnil dati wc-papir 

v držalo za zastave. Bilo bi preveč očitno. In 

njegova pljuča, ki so se postopno spreminjala 

v krila. 

(Kratek premor nato bolj glasno.) 

Če se Bog poserje na vse, za nas še vedno skr-

bijo angeli. 

Iznad odra začnejo padati rolice papirja.

Zastor. 

Kara je hr. pogovorno penis
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OSEBE:  RAZTRESENEC

ŽENA

SOSEDA

MEŠČANI

1. prizor

Jutro. Mračna kuhinja. Popolnoma zbujeni Raz-

tresenec v pižami hiti z zajtrkovanjem. Žena še 

spi. Naenkrat vstane izza mize, ostanke zajtrka 

pusti na mizi in odide.

RAZTRESENEC (kriči iz kopalnice): 

Draga, kje so moje nogavice?

ŽENA (zaspano): 

V predalu v predsobi.

Raztresenec pride iz kopalnice v neskladnem spo-

dnjem perilu, z zobno ščetko v ustih, odpre predal 

in ven vzame par nogavic. Začne si jih obuvati, 

zobno ščetko pa si zatakne za uho. Zobna ščetka 

mu pade na tla, pobere jo, a pozabi obuti drugo 

nogavico in na eno nogo bos odide v kopalnico. Iz 

kopalnice pride s kremo v roki in odide v spalni-

co. Ne da bi se namazal, odloži kremo na nočno 

omarico in iz omare vzame hlače. Obleče jih, pri 

tem pa ne opazi, da so mu prekratke.

RAZTRESENEC: 

Draga, kje je moj pas?

ŽENA: 

Vedno ista pesem. V levi omari na tleh.

Raztresenec najde svetlikajoč, ženski pas, s kate-

rim si pričvrsti hlače. Potem odide nazaj v pred-

sobo, kjer si obuje napačen par čevljev. Eden 

je rjav, eleganten čevelj, drugi pa bel, športen 

copat. Ponovno odide v kopalnico.

RAZTRESENEC (kriči iz kopalnice): 

Ljubica, kateri je že moj parfum? Za današnjo 

priložnost se vendar spodobi malo odišaviti.

ŽENA: 

Ojoj. Povohaj ga vendar in boš vedel.

Raztresenec vzame manjšo steklenično z razpr-

šilom, povoha čistilo za okna in se z njim obilno 

odišavi.

RAZTRESENEC: 

Ljuba, a tisto zeleno jopico si že dala v pranje?

ŽENA: 

Ne vem. Malo poglej naokrog. Kam pa sploh 

greš?

Raztresenec vzame z radiatorja obešalnik, na 

katerem visi kopalni plašč, in si ga obleče.

RAZTRESENEC: 

Na sejem grem. 

ŽENA: 

Potem pa glej, da mi ne pozabiš prinesti darila.

Raztresenec hodi po predsobi in se ozira nao-

krog.

RAZTRESENEC: 

Ne najdem klobuka.

ŽENA (še vedno iz postelje): 

Na obešalniku v predsobi je. Kot zmeraj.

Raztresenec

Po izvirniku, objavljenem v:  Najlepša pahljača. Prev. Zdenka Škerlj Jerman. 
Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1996 (Zbirka pravljic in pripovedk)



Raztresenec vzame v roke manjši cekar in si ga 

povezne na glavo, misleč da je klobuk.

ŽENA: 

Ne pozabi s seboj vzeti ključev. 

RAZTRESENEC: 

Ne bom.

In zaloputne vrata za seboj (seveda jih ne za-

klene).

2. prizor

Na ulici. Someščani se radovedno ozirajo za Raz-

tresencem. Nekateri se mu smejejo. On jih sicer 

opazi, a ne razume, kaj je narobe.

SOMEŠČAN (zakriči): 

Poglej ga, bedaka, kakšen fi n klobuk nosi.

SOMEŠČAN: 

Nova moda.

Mimoidoči se smejijo.

Raztresenec najprej gleda naokrog, potem pa mu 

postane jasno, da se vsi obračajo proti njemu. 

Dvigne roko in zatipa na svoji glavi cekar na-

mesto klobuka. Hitro ga sname in prime cekar v 

roko. Izza ušesa mu pade tudi zobna ščetka. Kot 

da se ni nič zgodilo, hoče nadaljevati svojo pot.

SOMEŠČAN: 

Glej ga, bedaka, z eno nogo je na plesu, z drugo 

pa na športnem igrišču.

Raztresenec se pogleda pod noge in ugotovi, da 

ima obuta napačna čevlja. Naokrog gleda v za-

dregi, kaj naj naredi. Sezuje si en čevelj. 

SOMEŠČAN: 

Ta je iz savne pobegnil. 

SOMEŠČAN: 

Ali pa iz norišnice. 

Vsi se smejejo kot za stavo. 

Raztresenec ugotovi, da je oblečen v kopalni 

plašč. Brž ga sleče. 

Potem se mu odpne pas in z bokov mu zdrsnejo 

na tla hlače. 

SOMEŠČAN: 

Saj cesar je gol! 

Vsi se smejejo in kažejo s prstom nanj.

Raztresenec steče proti domu. Z eno roko drži 

hlače, v drugi ima čevelj, pod roko pa cekar in 

kopalni plašč.

RAZTRESENEC (godrnja): 

Žena je vsega kriva! Ni mi pripravila pravih 

stvari! Ji bom že pokazal!

3. prizor

Napol slečeni Raztresenec vstopi v večstano-

vanjsko hišo, kjer živi. V svoji raztresenosti za-

menja nadstropja, stopi v napačno stanovanje 

in zamenja sosedo za svojo ženo.

RAZTRESENEC: 

Lenoba! Zanalašč si mi to naredila! 

Soseda ga začudeno pogleda.

RAZTRESENEC: 

Zaradi tebe nisem mogel na sejem! Vsem sem 

bil za norca!

ŽENA: 

Umiri se no, sosed! Kaj sem ti pa storila?

Raztresenec opazi svojo zmoto. Brez besed se 

obrne in odide nazaj na ulico. Usede se na ploč-

nik. Takrat pa pride mimo njega prodajalec kro-

fov in kriči:  ̏Krafni! Sveži krafni! Krafni!˝

Raztresenec vesel stopi do njega in kupi krof.

RAZTRESENEC (prodajalcu krofov): 

Veste, je za sosedo. To bo vesela presenečenja.

4. prizor

Raztresenec se vrne v stanovanjsko hišo. Sosedi 

hoče pokloniti krof v opravičilo za svoje obnašanje. 

Tokrat pri vratih pozvoni in mirno čaka, nevedoč 

da stoji pred svojimi vrati. Odpre mu žena.
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RAZTRESENEC (še preden jo dobro pogleda): 

Na, tu imaš darilo. Oprosti, da sem te prej na-

hrulil.

Žena presenečena vzame krof.

ŽENA: 

Kdaj si me pa nahrulil? 

RAZTRESENEC (jo končno pogleda): 

Ah, tako se reče … Saj razumeš … Nisem vedno 

takšen do tebe, kot bi moral biti …

ŽENA: 

Spet si pozabil ključe doma, a ne? Zato si se pa 

tako hitro vrnil iz mesta.

RAZTRESENEC (se oddahne): 

Ja. Prav imaš. Kot vedno. 

Odloži kopalni plašč. Na tla položi čevelj. Sezuje 

še drugega, odloži cekar in sede pred televizor.
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