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SLOVENSCINA
4. LETNIK
Književnost
Obvezna besedila in obdobia
Smeri v slovenski književnosti
voini
Menart, Croquis

po 2. svet.

Pavček, Pesem o zvezdah
Kovič, Južni otok

Zajc, Crni deček
Strniša, Večerna pravljica

Makarovič, Zeleni Jurij

Zupan, Menuet za kitaro

Andrej Blatnik: Električna kitara
Marjan Tomšič: Vruja
Polona Glavan: Anton

Dramatika
Jančar, Veliki briliantni valček
Smole: Antigona

Matjaž Zupančič: Vladimir

Novela. Pripovedoval čev odnos do glavne
književne osebe in drugih oseb. Motivnotematske in slogovne prvine.
Osebe, tema, realistične, fantastične prvine,
slo
arve in zvočno st .
Vojni in avtobiografski roman. Književna
oseba kot pripovedovalec, njen
eksistencialistični bivanjski položaj. Zgradba
romana, modemistične rvine.
Kratka pripovedna proza. Motivno-tematske
in .ezikovno-slo ovne rvine.
Novela. Motivno-tematske in jezikovnoslogovne prvine.
Kratka pripovedna proza. Pripovedovalca in
njun bivanjski položaj. Jezikovno-slogovne
rvme.
Modema
oteskna drama.
Navezovanje na Sofoklejevo Antigono.
Družbeno-zgodovinsko ozadje, aktualizacija
antičnih motivov. Poetična drama z
eksistencialističnimi idejnirni prvinami.
Pesniške podobe, simbolni pomeni.
Sodobna drama. Bivanjski položaj dramskih
oseb. Jezikovno-slo ovne značilnosti.
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SLOVENSCINA
4. LETNIK
Za pisanje eseja so na voljo vsa v štirih letih prebrana domača branja (DB)in vsa obvezna
besedila ..
Jezik
Jeziko
Osnovni palmi
eZI vne vse bime
eZl
Tvorjenke
Nastanek tvorienk
Sestava tvorjenk
Obravnava besedilnih vrst
Javno besedilo, zahvala pismo
Sporočevalec poziva množičnega naslovnika.
Besedilo politične propagande
Javno in pozivno besedilo.
Zakon in statut
Zgradba. Pravni akt z najvišjo veljavo.
Statut je pravni akt na nižji ravni kot zakon.
Upravna odločba
Razmerje med sporo čeval cem in
naslovnikom.
Okrogla miza
Predavanje
Znanstveni članek
Strokovno poročilo
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in
jezikoslovja
Od naselitve do 16. stoletja
16. stoletje
17. stoletje in prva polovica 18. stoletja
Druga polovica 18. stoletja
Druga polovica 18. stoletja
Prva polovica 19. stoletja
Druga polovica 19. stoletja
20. stoletje
Jezikovna politika v republiki Sloveniji

Vodena razprava o temi. Moderator.
Strokovno besedilo.Zgradba.
Opisovalno, razlagalno, utemeljeva1no besed.

J •.

DOMAČE BRANJE (4-!etni pr9gr~m)
1. letnik
- Sofokles: ANTIGONA
*- Linhart: TA VESELI DAN ali MATič-EK SE ŽENI

2. letnik
- Jurčič: DESETI BRAT
- Jenko: TILKA
- Tavčar: VISOŠKA KRONIKA *- Oskar Wilde: SALOMA

-,

3. letnik
., Grum: DOGODEK V MESTU GOGI
- Pregelj.: MATKOVA TINA
- Voranc: SAMORASTNJKI .
'- Cankar: PODOBE IZ SANJ (KOSTANJ POSE:B.NE·SORTE + 4 črtlce)
,

'

4. letnik,
-Kosmač: TANTADRUJ
*- Blatnik: E.LEKTRIČNA'KITARA .
- Jančar: VELIKI BRILJANTNI VALČEK
- Smole: ANTIGONA'
•.
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DOMAČE BRANJ·e
. '1. Predstavit~ avtorja in literarno obdobje.

2~J(ratka obnova dela

.

i

....

3. Oznaka vsaj dveh glavnih protag,onis.tov/Qs.e~.
" '.
. .'
•.••
·4. Opišite književnozvrst (novela; roman, črtica~·kra.tkazgodba ...) .
5: Kakšno je vaše mnenje o prebranem del~? "'am je bile všeč.?'
..
Utemeljite.
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Tantadruj ..
silovito parabolo o Tantadruju ter iskanju odrešiine smrti je Kosmač upodobil svojo umetniško usodo, hrepenenje po sreči, lepoti in ljubezni. Novela je izšla leta 1959 v reviji Nova
sodobnost in s svojo umetniško močjo takoj pritegnila bralce. Tantadruj je okvirna novela, (anti)
pravljica o neurestličljivem iskanju tiste sreče, ki jo prinese le smrt, hkrati pa je svojevrstna
hvalnica življenju.
..
Dogajanje poteka na robu vaškega sveta, kjer se srečujejo nenavadni norčki, ••božji otrocl-. Pisateljev spomin nanje prebudi napis nad piranskim pokopallščern in tako oživi zgodbo, ki jo je
slišal od matere - zgodbo oTantadruju, Maticu, Rusepatacisu, Žakeju, Božornoboserni in drugih vaških čudakih. Njihove tragikomične usode sporočajo, da je življenje kljub trpljenju in ••hladni
zemljici« lepo in ga je vredna živeti, zato je človekova, še zlasti pa. umetnikova dolžnost, nenehno
zbirati ••zvonce- ter z njimi osmišljati življenje.

S

Iz prebujenega spomina se lzlušči sijajna paraboličnapripoved,
Okvimi poglavji združujeta vznesenost in tesnobo.

ki je otroško igriva, a tudi kritična.
.

,Resurrecturis ... f
V pozni, jasni in rahlo vetrovni noči sem se vračal iz Pirana. Počasi sem
se vzpenjal navkreber po ozki in strmi ulici, mrmraje ponavljal pripev tuje
popevke, ki mi je bila ostala v ušesih, in se pogosto ustavljal ter zavzeto gledal in poslušal, kako se je jesenski veter igral z-mesečno nočjo. Igral se je z
njo kakor š tančico: svileno je švistelo okrog mene in nad mano, bledo zlata luč pa se je mehko prelivala po položnih Strehah in igrivo poplesovala po
razvalovanem morju.
Tudi v mojem srcu je bilo prijetno vetrovno in v moji duši nenavadno svetlo. Spet so me obiskale tiste zlate ure, ki me vsega presvetijo in prezvonijo,
da zapoje v meni tako .radostno, kakor zapoje visoki poletni dan, ki obstane
sredi zelene doline. Bilo je preveč lepo, zato sem vedel, da se bo vse kmalu
stemnilo v tisto' neznano in nepojmljivo hrepenenje, pomešano z grenkosladko tesnobo, ki me začne potiskati k pisanju. A vendar sem bil tako srečen,
da bi rad vsemu in vsem povedal, kako lepo je živeti. In ker ni bilo nikjer žive duše, sem to povedal mrtvim; prav tedaj sem šel mirno pokopališča in se
ozrl v posrebreni napia.ki se je svetlikal nad zaprtim vhodom. '
»Resurrecturis,« sem tiho prebral, glasno pa sem rekel: »Lepo je živeti!«
A glej, moj glas se mi je zdel nekam čuden, globok ih krhek, še.bolj čuden pa je bil odmev mojih korakov.
»Lepo je živetil« sem nalašč ponovil glasneje. In tedaj se mi je zazdelo,
da slišim, kako tam za črnimi pokopališkimi cipresami med belimi kamni
lahkotno poskakuje in se izgublja odmev mojega glasu; poskakuje kakor rahla ptica in se mi prav po ptičje rahlo posmehuje:
II Živeti - živeti - živeti -«
Bilo je malce neprijetno, a vendar hkrati tako.vabljivo, da bi najbrž stopil za svojim odmevom, če ne bi bila vrata zaprta. A ker so bila zaprta, sem
hitreje stopil navkreber po trdi cesti. Moji koraki so zdaj tako čudno odmevali, kakor bi za mano drobilo najmanj deset duš. Nehote sem se ozrl po
'Irokem pasu gladke ceste. Bila je svetla in prazna vse do pokopališkega
vhoda, tam pa se je posrebreni napis svetil kakor mokro, bridko zasanjano oko.

~

na

piransko
pokopališče,
dogaja/ni prostor
oIMrne pripovedi
o Tantadruju
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arzovičai'

TantiJ.druj.
ilustracija h knjiini
izdaji. 1980 .

»Resurrecturis ... « sem zamnnral. In tedaj sem se brez slehernega vzroka spomnil, da prav tako piše nad vhodom našega domačega pokopališča,
čeprav tam napis ni iz železnih in posrebrenih črk, temveč ga je okorna roka tesarja Podzernljiča z dletom vklesala v hrastovo preklado. Spomnil sem
se tiste preklade in .nato sem se spomnil matere, ki za njo počiva že trideset let. Spomnil sem se je tako živo, kakor že zdavnaj ne: spomnil sem se
njenega obraza, njenih modrih oči, njenega blagega, a vendar tako hudomušnega smehljaja, spomnil sem se njenega toplega glasu in takoj nato njenih
zgodb, ki jih je pripovedovala tako živo, da bi jih pravzaprav moral že zdav.naj napisati.
Moja duša je postajala bolj in bolj težka in moje srce vznemirjeno, kakor
bi me zapekla vest. Iztekle so se zlate ure in zlomil se je visoki poletni dan.
Zapihal je veter plodnega hrepenenja in rodovitne tesnobe, zato se mi ni dalo domov. Zavil sem s ceste in krenil po kolniku, ki se je vzpenjal ob suhem
zidu. Kmalu sem prišel do kraljestva starega Berta, ki ima svojo hišico in
svoje njivice prav na vrhu sveta in še vse obzidano z visokim zidom, ki se ponekod sicer že podira, zato pa ga prav tam obrašča gosto robidovje. Vhodna
vrata so morala biti nekoč mogočna kakor vhod v graščino; zdaj pa stoji tam
samo še desni steber in na njem s cementom prepleskana doprsna soha nekakšnega srednjeveškega vojščaka s čelado in hudimi brki, a brez nosa -.Prisluhnil sem, ali je vse tiho in ali spi tudi pes, ki o njeni pravi napis na leseni deščici, da je zelo hud. Bilo je vse tiho; Počasi in po prstih sem stopil
mimo stebra, in sam vrag naj ve, zakaj sem vzdignil desnico k sencu, po vojaške pozdravil okrušeno soho starega vojščaka in odsekano rekel:
. IIBožorno-boserna1«·
Obstal sem kakor pribitl Nato sem zmajal z glavo in se vprašal, od kod se
je kar nenadoma vzel ta nenavadni pozdrav. In spet sem zagledal svojo mater, ki mi je nagajivo požugala in se nasmehnila z otožno hudomušnostjo; in
tedaj seni se spomnil, da je tako pozdravljal ponoreli zidar Luka iz njene
zgodbe o Tantadruju. Res, kako čudna so naključja navdiha! Skoraj štirideset
let je bila ta zgodba zakopana v meni, zdaj pa se je sredi vetrovne jesenske
noči zbudila ob okrušeni sohi nekakšnega vojščaka, vstala in zaživela.
,

<

~.

Iz -drobne pikice spornlna- se nato iZVijezgodba.

Tantadruj in njegova smrt
Zmrzla zemlja jim je zvenela pod okovanimi čevlji in mrzli mesec jim je
svetil z neba, zakaj zimsko nebo je bilo jasno in jutro še daleč. Od daleč so
korakali tudi ljudje: kmetje in bajtarji, trgovci in obrtniki, kramarji in krošnjarji, prekupčevalci in mešetarji, hlapci in dekle, fantje in dekleta, potepuhi in skromni tatiči, izgubljene duše, berači, norčki od rojstva, ki so jim ta~
krat rekli otroci božji, in taki, ki se jim je zmešalo kasneje, pa niso bili tako
nevarni, da bi jih morali držati za zapahi. Posamezno in v gručah SO hiteli po
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vseh štirih dolinah, ki so se odpirale pred njimi. Šli so na Most, in šli so na semenj, zato
so hodili molče, da so laže računali in premišljevali o svojih potrebah in sanjali o svojih žeij ah.
Na Most je hitel tudi naš vaški norček 'Iantadruj. Kako mu je bilo pravzaprav ime, s() že
vsi pozabili: Rekli so mu Tantadruj, ker je vsak
stavek začel s to čudno besedo, ki pa ni bila
prav nič čudna. Ko je bil še majhen in so mu
vaški otročaji nagajali, se je njegova nesrečna
mati zmeraj prepirala s sosedami; s prstom je
kazala otročaje, ki so stali v primerni razdalji,
ter se kriče pritoževala, da mu je nagajal »ta in ta in ta druj«. Druj je v našem
narečju drugi. Otrok je to slišal večkrat na dan, zato ni čudno, če je iz vseh
teh naglo izgovorjenih besed, ki jih še ni razumel, zanj nastala samo ena. In
bila je tudi prva, ki jo je izgovoril. »Tantantadrujh je zastokal, kadar se je
potožil. materi, in »Tan-tan-ta-druj .... « je tiho prepeval, kadar se je igral na
peči ali v prahu pred bajto. Kasneje, ko se je naučil govoriti, mu je ta beseda
ostala, da je z njo razmajal glasilke in jezik. In tako je postala tudi njegovo ime.
Tantadruj je bil zelo drobno bitje in tudi pamet je imel drobceno,njegova
dušica pa je bila dovolj prostorna, da je v njej nosil svojo veliko in edino željo:
umreti, Odkar mu je bila mati nekako dopovedala, da bo srečen šele takrat, ko
~ bo umrl, je bila ta želja v njem tako živa, da je pravzaprav živel samo zanjo.
Zdaj je bila izpolnitev te želje spet blizu, zato je hodil tako hitro, da so
veselo cingljali številni kravji zvonci, ki jih je imel z jermenčki privezane na
dolgi vrvi, vrv pa obešeno na obeh ramenih, prekrižario čez prsi in ovito okrog
pasu. Tantadruj pravzaprav ni hodil, temveč je poskakoval, ker je tako
zahteval ritem njegove pesmice, ki mu jo je bila zložila .hroma Tratarjeva
Jelčica. Prepeval je vztrajno in enakomerno s svetlim, toplim glasom, ki so
mu Stare ženice rekle angelski glas:

(

Iz TV-filma
Tantadruj, 1994,

režiral Tugo
§tiglic;

/..uka Božorno-bosema (Dare
Va/ič), Tantadruj
.(A/jo§a Tmovšek)
in Rusepatacis
(RadkO Polič)

.»Na-a nebu je-e sonce,
na zemljici mraz.
Na-a-biram [a-az zuonce
in vsi so za vas.
Ta-a-ta-an, ta-a-ta-an
ta-a-an-ta-druj.
'
. Iu-u-hu-u, [u-u-hu-u
ju-hu-hu-hu-huj ... c .

Kmetje so ga dohitevali in prehitevali, a vendar so ga vsi zelo prijazno
ogovarjali:
»Dobro jutro, Tantadruj! Ali še nisi umrl?«
)lTantadruj, še nisemk je veselo poskočil norček, »Ampak zdaj bom! Jo
le imam in ta bo prava! «
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. »Res?« so se začudili kmetje. »Kako pa boš
umrl?«

Iz TV-fi/ma
Tantadruj, 1994,
režiral Tugo
Stig/ic;
Hotejčev Matic Enaka palica
(Roman Končar), .
Rusepatacis
(Radko Polič)
in Luka Božomo-

bosema
(Dare Valič)

.

'.

IITantadruj, tega ne poveml« se je skrivnostno izvijal.
»0, zakaj pa ne?«
»Iantadruj, najprej moram povedati gospodu župniku.«
';
»Ahal Ahal« so z razumevanjem prikimali
kmetje, nato pa so prijazno vprašali: »Kaj pa
Jelčica? Ali te ima še rada? «
»Iantadruj, šel« je očitajoče poskočil norček. »Ko bo tudi ona umrla, jo bom vzell«
»A vzel jo boš?«
»Iantadruj, vzel jo bom in oba bova srečna!«
»Ali bosta šla v nebesa?«
»Iantadruj, ne bova šla V nebesa, samo srečna boval«
»Ahal Ahal« so zategnili kmetje in zdaljšali korak.
»Iantadruj, ali za zvonce ne vprašate?« se je norček pognal za njimi, da je
glasno zacingljalo v ostro jutro.
»Saj resl« so kmetje spet zadržali korak. »Koliko pa si jih že nabral?«
llTantadruj, Jelčica jih je preštela in pravi, da manjkajo samo še trije,« je
veselo povedal.
»Zakaj pa še trije?«
llTantadruj, Jelčica je rekla, da bo za vsakega mučenika eden, če jih naberem štirideset.«
. »Ahal Aha! Mučenikom jih boš dal?«
»Tantadruj, mučenikom. Jelčica pravi, da so vsi enaki in da bo zelo lepo,
če bodo stali v vrsti in vsi hkrati zvončkljali.i
·lIO,to bo pa res lepok so pritrdilikmetj~ ih spet zdaljšali korak.
lITantadruj, tiste tri, ki še manjkajo, bom pa kar na semnju kupilk se je
norček pognal za njimi. »Saj jih prodajajo?«
»Prodajajo, če imaš denar.«
»Iantadruj, imaml« je veselo poskočil, da je spet vse zacingljalo.·
»Na, pa vzemi še krajcarček, da boš lahko dobro izbral,« so rekli kmetje
in mu stisnili nekaj drobiža.
»Iantadruj, izbral bom, dobro izbral. Potem pa hitro k župnikuk
»Seveda. Potem pa k župnikuk
»Tantadruj, in potem bom umrll« je veselo poskočil. llTakobi rad umrlk
»Saj bošk so pritrdili kmetje in zdaj. prav odločno zdaljša1i korak, da bi si
lahko obrisa1i solze, ki so se jim zaradi mrazanabra1e v očeh.
Tantadruj ni mogel z njimi vštric, ker je bil majhen in zelo kratkih nog~
Zaostal je, a ni bil žalosten, zakaj verjel je, da bo zdaj res umrl. Veselo se je
pognal po cesti, veselo so zacingljali zvonci in veselo je mrzli rdeči zarji naproti odplavala njegova pesem, ki jo je zapel s toplim glasom:

.,
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»Na-a nebu [e-e sonce,
na zemljici mraz.
Na-a-birani [a-az zvonce
in vsi SO za vas.
Ta-a-ta-an, ta-a-ta-an
ta-a-an- ta-dru].
Ju-u-hu-u, ju-u-hu~u
ju-hu-hu-hu-huj ... «

o

Resurrecturis - (la!.)
. vstašm ac:finrtvih;
~ra-·

..(rt<iJ. boon giomo;
sera) dober .

.' bucin;l

dan.

oooer.večer,

(Odlomka)

Toda zemlje
čen.

A

sonce

ne more več Ogreti. Iantadru]

kaj, ko so želje neuresničljive

nelega sveta se novela tudi konča.
Razmišljamo

in je povsod

zaman
le leden

išče načine,

da

bi umrl in postal

mraz ... S sklepnimprividorn

.

sre-

zalede-

.

o besedilu

1. Kakšno vlpgo ima okvir pripovedi?

Kako je napisan?

Kaj se dogodi

pripovedovaleu?

Kaj poudar-

Pe>govaIjamo se

ja? Kaj prebudi spomin in zgodbo o Tantadruju? Katere podobe označujejo ustvarjalni navdih? Kaj
pomenijo ••zlate ure-?
~. -lz drobne pikice spomina« se izvije zgodba o vaškem norčku. Povzernite njeno prvo poglavje. Katere
lastnosti pokaže v njem norček? Kaj išče in želi na semanji dan? od kod njegovo ime? Ker je čudaški,.
tudi zanj, vsaj delno, veljajo naslednje Kosmačeve besede:
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S katero podobo se začenja vložena pesem? Kaj ljudem sporoča? O čem Tantadruj razmišlja in se
" pogovarja z mimoidočimi?
~. Kako bi označili slog Kosrnačeve pripovedi? Ste opazili blago, ironično pripoved no perspektivo? Je
tudi za novelo Tantadruj značilen modemistični slogovni sinkretizem (realizem, simbolizem, fantastika, lirizacija, bogata metaforika, humorno označevanje, pomenske igre, estetska ozvočenja)?
Boris Patemu je zapisal, da je dal Kosmač Tantadruju ••ne samo čisto dušo 'otroka božjega'. temveč tudi posebno gledanje na svet, ki zmore troje velikih reči: živeti zunaj Običajne računajoče pameti, čutiti lepoto sveta in spreminjati misel na smrt v misel na čudovito srečo. Norček Tantadruj je
,i V resnici
velik umetnik, ki s svojim čistim srcem in z narobnim, domišljijskim gledanjem odjemlje
, ,Ivetu njegovo težo." se strinjate?

z

preberite. presodite

in se pogovorite

ciril ~

o naslednji

misli Helge Glušič:

(1910-1980) se je rodil v Slapu ob Idrijel. Šolal se je v Gorici in opravil malo maturo v Tolminu. Zaradi sodelovanja v narodnorevolucionami organizaciji TIGR so ga
zaprli. Na tržaškem procesu leta 1930 so ga zaradi mladoletnosti oprostili. Prebegnil je v
. Ljubljano. kjer je sodeloval pri različnih organizacijah inčasopisih. Nato je odšel v tujino. kjer
je deloval predvsem politično. Med vojno se je pridružil partizanom, po vojni pa je delal pri
.Slovenskem poročevalcu, Tovarišu ter kot dramaturg pri liiglav filmu. Dvakrat je prejel Prešernovo nagrado. od leta 1961 pa je bil član SAZU. Tudi Kosmač najraje pripoveduje o rodnih krajih. o sebi in ljudeh okrog sebe. o stiskah in upanjih. o ljubezni do domačega kraja
nih pritiskih tujcev, o dobrih, malih čudakih z velikimi srci, o drobnih srečah in velikih nesreuje z značilnim hufTlC!l'jem,reflektiranjem. fantastičnimi, grotesknimi in avdiovizualnimi prvinami.
strsko in modemistično. SVoje predvojne ncivel& je objavil po vojni v zbirki Sreča in kruh (1949),
'f'omladni 'dan (1953), ki ni 1&najobsežnejše Kosmačevo besedilo. ampak tudi eden najboljših
,
, in nekaj novel (Smrt nedolžnega velikana. 1952; BaJada o trobenti in oblaku. 1957; Tantadruj,
pripovedno delo je zaradi individualnosti pisateljske poetika in izjemnega sloga, za katereno ravnovesje lepote in sporočiine jasnosti. med najpomembnejšimi
stvaritvami sodobne
, 'e.- (Helga Glušič) leta 1980 je bila Kbsmaču posthumno podeljena 'Prešernova nagrada.

Razpmvfjamo

.~~~f!.~H.~.'!p..C!.~
(1914-1987)

a

Menuet za kitaro (na petindvajset strelov)
upanov roman Menuet za kitaro (1975) sodi v vrh slovenskega pripovedništva: o drugi svetovni vojni in slovenskem partizcinstvu. V romanu sta združeni dve pripovedi: v prvi je pisatelj upovedil vojno dogajanje, zlasti partizanske boje na Mokrecu in Krimu med nemško o~nzivo ob koncu leta 1943, druga pripoved pa se dogaja trideset let pozneje v letovišču v Španiji. Ta
se v kratkih fragmentih oglaša skozi celotno besed iio in omogoča pripovedovalčevo vključevanje junakovih poznejših izkušenj in spoznanj ter na ta način tudi novo osvetlitev vojnega dogajanja. Roman uvede fiktivni zapisovalec - združil in uredil je dnevniške zapiske iz različnih časov,
ki naj bi jih bil napisal Jakob Bergant - Berk,za katerega lahko upravičeno sklepamo, da je
Vitomil Zupan sam. 8erk je individualističen, vitalističen izobraženec; 'združiti skuša partizanski
boj s slo po svobodi in pustolovščini. Med nemško ofenzivo doživi v ozračju strahu, tesnobe in
smrtne groze intenzivno bivanjsko in izkustveno zorenje. V:rl:l8erkovega duhovnega razvoja je
njegovo prijateljstvo z resnim,asketskim španskim borcem Antonom; prijateljstvo preraste v tesno
medsebojno duhovno povezanost, ki jo pretrga po naključju ih nesmiselno izstreljen rafal.

Z

~
Umrlega Antona ožMja trajnost Berkovega spomina. še po tJ'idesetih letih v turistični Španiji verjet- .
no prav spomin na prijatelja spodbudi v 8erku željo, da bi se seznanil s postaranim turistom, v katerem nezmotljivo prepozna nekdanjega nemškega oficirja. Ko navežeta stik. se z Josephom Bitterjem
zapleteta v obujanje spominov ter razmišljanja o vojni. Kljub temu da je vojna že zdavnaj končana, je
ševedno čutiti nasprotje med njima. pogovor v odlomku poteka med njunim obiskom bikoborbe.

Smrtni ples Pogovor o krvi nas spravi na pogovor o vojni, vse pride o pravem času.
Vojna je nekaj strašnega, pravi Bitter brez prave prepričljivosti.
Jaz pa mu
priznam, da sem bil tudi v vojni, no, tako, kako bi rekel, pravzaprav čisto
malo. Kje? A, v italijanski vojski, Ljubljana, Jugoslavija.
A? Res? Poznam. Tudi jaz sem šel tam skozi.
Tam so bili okrog uporniki, rebeli.
Ja, ja, komunisti, Die Partisanen.
Bitter je bil poslan 1941. leta iz Francije, šli so skozi Jugoslavijo, pa v Grčijo.
»Na, ja, so ein Spaziergang war das.jcein Krieg eigentlich.« Po kapitulaciji Italije
je šel še enkrat skozi Jugoslavijo. Saj so imeli Italijani svoj prav, da so 'kapitulirali. Samo za Nemčijo je bil to nepravi trenutek. Treba je bilo razpršiti sile,
ja, ja. Zaradi Jugoslavije se je zakasnil napad na Rusijo, to se je V zimi poznalo.
Italijanska kapitulacija je pa zahtevala veliko četi ki so morale dol. Veliko, res.
, Moral se mi je nasmehniti,
ko sem rekel, da mi včasih vojna vzbuja
domotožje. »Ne, ne, to pa ne, to pa prav gotovo ne,« je odkimaval.
Povedal sem mu, da sem tak človek. Kadar se spominjam najslabših časov,
me obide domotožje.' Po vojni sem nekje padel v ječo, no, o tem zdaj ne bi
govorila, kje, kako in zakaj, nekje na Vzhodu je bilo - pa se mi tu in tam vzbudi domotožje za tistimi pasjimi časi. Človek je.pač takrat ogroženi napadalen,
pred seboj mora pokazati, ali je kaj vreden ali nič. Mora biti jasen in čist ali pa
kalen in nizkoten, tretje ni možno. To ga ni veselilo; vojna je strašna, kakor
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V'tZja/<: Matador;

~tehnika
na platnu, 1988,
zasebna zbirka
r

. koli jo vzameš. Poleg tegaje pa vojskovanje nekakšna obrt, eden ima zanjo talent, drugi ne.
Iz Jugoslavije je na jesen 1943 šef v Italijo.
Zamislil se je. Nemci so zmeraj imeli vojake, politikov pa ne, je dejal,
kakor bi bil to moder izrek. »Churchill je bil dober politik, čeprav neprijeten človek, ein Purzelbaummensch ... «
Danza de muerte.
DANZA DE MUERTE.
- Smrtni ples.
Joseph Bitter deluje name kakor pijača spomina. Kako bi bilo mogoče
vse to zapisati? Joseph Bitter se je vračal ssprehoda v Grčijo, ko sem bil jaz
na sprehodu iz divizije v brigado.
.
Remember, remember,
september, oktober, november.
Ameniza el espectšculo una brillante banda de musical
Spektakel spremlja sijajna godba na pihala.
»Kako pa je bilo na poti iz Grčije v Italijo?«
terena.«'
»Leta triinštiridesetega? ;(
»Jeseni.«
»Kakšne so bile partizanske sile v Jugoslaviji?«
»Hja, Kakšne? Y gorah in gozdovih. Tukaj skupina, tam skupina.«
»Pa so imeli Jugoslovani tudi divizije in brigade?«
.
Nasmehnil se je.
»Aah ... manjše in večje bande ... tu in tam ... a ravno s takimi oddelki
je bejevanje za redno armado najtežje ... «
Hotel sem še vprašati, pa mi je namignil na ženo: češ - ona ne posluša
rada o vojni. »Vaszanima?« je vprašal tiše ..Prikimal sem.
·Y areno je pridrvel posebno lep, močan, živahen andaluzijskibik. Pesek
se mu je kar prašil pod nogami. Niti pojma ni imel, kaj ga čaka v tem hrupnem krogu, ki zaudarja po krvi in smrti.
Prižgal sem cigaretoiz škatle z napisom SUPREMOSj
okus po cigari, kakor navadno pri španskih cigaretah.
»Čiščenje
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Vrh romana je nemška otenzlva, čas človekove skrajne ogroženo'sti. Berka preraja v borca tovarišije, pomembne vrednote postanejo upanje, prijateljstvo in solidamost, poglavitni cilj pa je
preživetje, Telesni napori, 'lakota ter bitka na življenje in smrt zabrišejo mejo med realnim in
urnlšljenlrn. Hajka dobi tako v doživljanju kot spominjanju pripovedovalca mitične razsežnosti.
Medtem ko četa tava skozi snežno noč, odmeva v Berkovih mislih Menuet za kitaf9..v A-duru Fernanda Sora, kitarski zvoki te skladbe pa se razlegajo tudi iz glasbenega avtomata v O1ajhnem bifeju
v Španiji. kjer Berkov spomin oživlja mrtve tovariše, Menuet (ples v krogu) združuje obe popovedt,
s hojo v krogu pa simbolično ponazarja človekovo usodo,

,Slasi lastnega ognja«
'~

Daljši počitek. Ali smo že prišli skozi? Ogenj kuriti-strogo prepovedano.
Čudovita, debela, košata smreka z dvojno korenino, izboklo iz zemlje, med
obema njenima nogama je gnezdo, ravno primerno za sedež. Kuriti pod smrtno
kaznijo prepovedano. Kdo to igra na kitaro? Zelo znana mi je ta melodija, znan
mi je njen ritem ... Seveda, to je menuet ... človek se kar spočije ob njem, preseli se v druge čase in na druga področja tega zelenega sveta. Sneg? Sneg.
Izkopljem ga izmed korenin, vzpnem se, da bi natrgal vej za sedež v naročju
debelega drevesa, ki me tako prijazno vabi. Ne morem se zravnati. Stopil bom
na prste, bo že kako šlo. Vse je stvar volje in tehnike. Čisto sam sem pod gosto streho vejevja. Tam na levi je nekaj postav pri naslednjem drevesu, pa tudi
na desni, čisto malo naprej, so ljudje. Za mano. Kdaj smo se razpršili po gozdu?
Kdo tako prijetno igra na kitaro? Ta pa zna. To je - menuet v A-duru. Vsak čas
se bom spomnil, čigav je. Ravno tega sem tako rad poslušal, kakšno naključje!
Mislim, da se zibam v plesnem ritmu, seveda se čisto lahno pozibavam, ker bi
me sicer preveč bolelo v križu. časa imam dovolj. Zdaj si napravim res udobno ležišče, kakor včasih na potovanju, recimo, v kočevskih gozdovih, ko smo šli
po specialki na morje, čez hrib in dol, kar po zračni črti, brez ovinkov. Sor, tako
se piše Španec, ki je zložil ta ples. Čutil sem, da je čisto kratek priimek .~.in da
je v zvezi z »0« •.. bom, com, dom, fom, gom ... vse do som ... son ... sor ...
Sor: in imel sem ga. Anton je najbrž pod sosednjim drevesom. Zdajle tako ni
časa za pogovor. Veliko dela imam z urejevanjem svojega doma. Kozaško kučmo
imam v torbi, ta bo prišla do veljave, ko se naselim pod svojo streho. Spodaj,
pod najnižjimi vejami smrek so štrleče suhe veje in vejice, ki jim zgornje niso
dale živeti; teh si nalomim celo majhno skladovnice, malo daljše ko zobotrebec,
in jih polagam ob rob pripravljenega ležišča. Časa je na pretek.
Deko zloženo položim na smrečje in se počasi spustim v gnezdo. Deblo je
ravno prav upognjeno, da se lepo naslonim z zgornjim delom telesa; torba in
puška sta vsaka na eni strani, noge razširim, razbrskam vejevje med koleni,
oslinim prst 'in ga podržim v zrak, zahladi me z moje desne, lahni pih vetra'
prihaja od tam. V tej smeri torej napravim v sneg dva tunela, levo in desno,
povzdignem kolena in začnem skladati malo piramido iz pripravljenih palčk,
ne večje ko toliko, da gre med dlani. Nikjer ne vidim, da bi si kdo prižgal cigareto, vidim pa mali tleči ogorek tu, drugega tam. Vzamem vžigalice in pazim,
da zakrijem plamenček, ko oprasnem žveplenko ob škatlico na najbolj suhem
mestu. Ogenjček vtaknem v malo piramido, ki zagori z nizkimplamenom, pokrijem ga tako, da ga objamem z dlanmi, pri tem pa mu puščam dih v smeri
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obeh tunelčkov. Čisto malo me zapeče, zasmodi, in že me prešine slast lastnega ognja. Stari Grki so verjeli, da v ognju živijo posebna bitja. Prometej je bogovom ukradel ogenj, jaz kurim kljub strogi prepovedi. Vseto so abotne misli ...
kot bolečina tenka radost švigne po rokah gor in po vratu do zatilja. Za tole je
mogoče umreti, pa tudi živeti ... le zakaj sploh nekaj misliti, nekaj si predstavljati ... ko ni čisto nič potrebno ... nič drugega kakor ti valovi dobrega .:.
Počasi nalagam palčkena piramidico, ne preveč, da ne zagori presvetlo, ne
premalo, da mi ne ugasne ... Že se izmed dlani dviga proti obrazu mlačni
dimasti val. Misli vse pokvarijo. Že čutijo tudi bedra žarenje središča sveta ...
Ogenjček je tako neznaten, da ga skozi dlan skoraj ne vidim, in vendar je vse
izpremenil, iz njega tečejo izviri dobrega, čedalje več mene se koplje v njegovi
radodarnosti. Že lahko pomislim: škoda, da Antona ni tu, škoda za oba, že se .
radodarnost plamenčka prenaša v mojo radodarnost ... to je tako dobro znamenje ... pri ognju neha človek biti odurni in od1judni gozdni črv; in iz želje rastejo
želje, iz izpolnjenih - neizpolnjene in naposled neizpolnljive, a to je še daleč.
V tistem času, za katerega prav nič ne vem, kako dolg je bil, sem opravil
celotno obnovo svojega bitja.
Sezul sem en čevelj in zlil vodo iz njega, položil sem ga ob žareči kupček z
odprtino proti toploti, na, suši se, grej se. Odvil sem mokri obujek, ga ožel in
dal sušit ob čevelj, zmasiral sem si nagubano kožo nog, ostrgal s prstov črno,
mastno svinjarijo, opral in odrgnil stopalo s snegom in začel sušiti in greti prste,
podplate, pete. Naslonil sem nogo na prevrnjeni čevelj in se spravil.nad drugo
nogo. Ko sem obe osušil, sem iz torbe potegnil kozaško kučmo, jo obrnil, tako
da je gledala ven črna svila podloge - in vtaknil obe bosi nogi v mehki kožuh.
Od užitka sem se tresel, saj človeka baje tudi od ugodja lahko udari kap. Tako
sem deloval in' deloval po načrtu, ki se je sproti delal sam; tako sem si osušil
smrdljivi gobec, odvezal cunjo z desne roke, otrl gnoj in uši, ki jih je bilo vse črno okrog rane, položil na rano, vso zvegano, zgrizeno in čudno zgubano, tenko
notranjo plast drevesne skorje, in vse skupaj zavil v svinjski, a suhi robec, ki je
bil trd od skorje grdobije. Drgnil sem »obvezo« ob sneg in posušil tudi njo. Človek se komaj nialo privadi na ugodje, že se pojavijo senčne plati istega položaja:
uši so me začele neznansko ujedati, posebno med nogami, kjer je postalo tako
prijetno toplo; potem na prsih in pod pazduhami, kmalu sooživele po vsein telesu. Praskal sem se, drgnil, čohal, odtrgal bi si jajca, prsi so me že pekle od praskanja, skočil bi v zrak in se vrgel na glavo v sneg. V srednjem veku, tako sem
nekje bral, so sholastiki obravnavali v učenih razpravah namen in smisel
stvaritve. Le čemu je Bog ustvaril tudi bolhe, oo in stenice, so se spraševali in
odgovoril je moder bogoslovec: mrčes skrbi za to, da se človek ne poleni, da ostane živahen. Prebudila se mi je tudi lakota. Imel sem nekaj trdih skorij kruha,
te sem opekel na svojem ognjišču in jih počasi, s premislekom požvečil. Imel
sem sicer še škatlico sardin - a te se še nisem namenil dotakniti. Kaj vse še lahko pride. Iz časopisnega papirja sem si zvil daljšo tanko cigareto in jo položil na
vejice. Obul sem se in se spravil v red, potem pa prižgal ... oj, prižgal z ogorkom ... cigareto, vdihnil sem globoko, tako globoko, da bi se lahko pokadilo iz
vseh telesnih odprtin ... počasi sem izdihnil ... m3Io počakal, in spet potegnil ...
že me je obšla prava pijanost, tako sladka, povzdigujoča omaina, da sem se
moraloprijeti tal, če ne, bi se zleknil na stran; VSe bolečine so bile pozabljene,

Iz ti/ma

Na svidenje v
naslednji vojni,
posnet em po
romanu Menuet
za kitaro; režiser
tivojin Pavlovič,
1980; Beri<
(MetOd Pevec)
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poveznil sem si kučmo na glavoin se zasanjalv pravi raj na zemlji, vse je postalo neresnično, mehko, varno, vijugavo,dišeče, olajšujoče, dobro in prav.
Težko je reči, kaj se je godilo. Nemara tisto, kar se dogaja v izsušeni rastlini, ko jo zalijejo. V zamrznjeni žabi, ko pride spomladanska otaja. Vsekakor smrt in rojstvo hkrati.
Ko se je čas dopolnil, je legla neka roka na moje rame, vstal sem, pobral
svoje stvari in stopil v vrsto, ki se je pomikala mimo. Šele čez čas sem videl,
da stopa za menoj Anton, spoznal sem ga,samo po obvezi na glavi. , S položno vzpenjajoče se poti smo krenili ostro v levo in po veliki strmejši, slabši, skalovitejši stezi začeli sestopati v neko globel. Snega pod nogami
je bilo čedalje manj.
Začenjalo se je polagoma svitati, obrisi vej in drevja so postajali ostrejši,
skale in kamenje poti vidnejši, prednji je začel dobivati podobo človeškega
hrbta. To ni pot v neko globel, me je prešinilo; to je pot v dolino.
. "Danilose je kar naglo. Ko smo stopili iz gozda na rob skalovitegaprevala, smo
zagledalipod seboj globokopeneč se potok med divjim skalovjem.Spuščali smo
se v Iški Vintgar, Skalovitikanjonje ležalodprt pred nami, brzice, slapovi,tolmuni~mala p~odišča: .. vse je ~ilo vidno kakor na maketi. Steza pa je posta!ala~lj
strma, bolj skalovita,stopničasta. Nenadoma se zavem, da snega sploh ni več.
Na oni strani se je že vila dolga kolona naših v strmi breg. Ko smo na neki omri skakali s skale na skalo, ki so molele iz peneče se vode, z brega na
breg, je zaropotalmotor nekje nad nami. Pogledali smo: malo letalo, izvidnik, tako imenovana štorklja. Dva sta sedela v njej: eden se je posebno 'daleč nagibal iz letala. Dobro nas je lahko videl. Odletel je v smeri proti Ljubljani. To ni kazalo nič dobrega. Zamudili smo se predolgo.morali bi preiti
rečico še v jutranjem mraku. Čez jutranje gozdove, čez skalne stene in stolpe je ležala tišina, v kateri je bilo slišati šumenje vode, slapov in brzic; izza
hribov za našim hrbtom pa se je na oblakih prikazovalo sonce.
.
, Onstran je steza v strmine Krima. Samo ročaj te bistre vode srknein .
..Nekaj je ostajalo za nami. Ali smo rešeni?
. Medtem ko smo počivali v tistem gozdu, je neznan stezosledec poiskal
špranjo v nemškem obroču, insplazili smo se skoznjo; Naposled. ,
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Vojni roman je podvrsta zgodovinskega romana, ki obravnava vojno tematiko, Vojni dOgOCI<iso prostor, v katerem
,se preplet8.jo človeške usode, njiho'v'emoralne in politične drame, V svetovni književnosti so znanj pisci vojnih romanov npr. Lev N. Tolstoj: Vojna in mir, ErichM. Remarque: Na zahodu nič novega; Ernest Hen:Hngway:zbogom
orolie. Komu zvoni. Začetnik slovenskega vojnega romana je Prežihov Voranc z romanom Doberdob. po drugi SIletovni vojni so nastali števillJi romani z vojnimi rnotM. slogovno segajo od socialnega realizma do,ekl!istenciaJizma '
in modernizma (Miško Kranjec: tetralogija Za svetlimi obzQIji; Ciril Kosmač: Pomladni dan, Balada o trobenti in 'a»
laku; Boris,Pahor: Mesto v zafMJ; Beno ZUpančič: Sedmina; Vladimir Kavčič: irtve; Tone ~na:
tetralogija Ukana;
VltornH Zupan: MOOUet za kitaro; Marjan ~:~;
Jože Snoj: Gavžen hrib),

O

-Na,'ja, .•..• - »No, ja. to je bil le. sprehod: pravzaprav nobena vojna«; Churchill, Wlnston Leonard spenser (1874-1965) britanski državnik. eden
pomembnih protagonistov zmage nad fašizmom, s0de1ovai je na vseh pomembnih zavezniških
konferencah.
svoje spomine o drugi svetovni vojni je leta 1953 prejel ~ObeIOVO nagrado za književnost; eln Purzelba-

za

od

ummensch - spretnež; menuet (tr. droben, majhen) - zmerno hiter trancoski ples vtričetrtinskem taktu. Z zadržanimi, gracioznimi gibi ga plešejo pari, razvrščeni v vrstah, V 17. stoletju je bil kot stilizirana plesna obiika uveden v opero. V 18. stoletju so navadno dva manueta povezali v par. Menuet je edini ples instrumentalne suite, ki prehaja v klasično simfonijo.
kvartet in sonato; Fernando sor (1778-1839) - špans\si kitarist in skladatelj. Njegove SIdadbe za kitaro. v katerih se je opiral na klasičnQ obiike, sodijo med najboljša tovrstna dela 19. stoletja; obujek - nekdaj kos b!aga za ovijanje stopala.
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Razmišljamo

o besedilu

1. Katere avtobiografske elemente ste opazili v prvem odlomku?
2. Kakšno vlogo imata v okviru odlomka prepletanje 'različnih jezikov in besedna igra?
3. Ali ima dejstvo, da se Bitter in Berk pogovarjata v areni, ••ki zaudarja po krvi in srnrtl-, simboličen
pomen?
4. V drugem odlomku poiščite mesta, ki so značilna po tem, da se med številne stvame nadrobnosti
prikradeta fantazija in fantastičnost. Kako se prepletelo različne stopnje občutenla in dojemanja?
5. Kdaj se Berk spomni na Antona? Kaj o njunem odnosu pove realno srečanje vodlomku?
V kateri
literarni slog bi uvrStili odlomek? Zakaj?
6. V romanu se prepletata dva dogajaina časa. Kaj ta dvojna časovna perspektiva omogoča pripavedovalcu?

pogovarjamo se

o

o

v

7. Motiv prijateljstva je eden najstarejših motivov v svetovni književnosti. F'Otščite 8ranjih 1 besedila, v
o

katerih je ta motiv pomemben,
vem Menuetu.

in se pogovorite

o pomenu

prijateljskih

8. Kocbek in Zupan sta uvedla nov tip partizanskega literarnega junaka. Primerjajte upodobitve
rarnih oseb v Kocbekovem Strahu in pogumu in v Zupanovern
Menuetu .
•

Raziskujemo

vezi v teh delih in Zupanolite-

Primerjamo

Med pogovorom je Bitter rekel Berku, da je nesrečen človek. To je Berka ujezilo in odgovoril mu
je: ••Samo eno življenje imam - in še tega naj preživim kakor bebec, samo da bom bolj srečen?
Nočem:. Kakšna so vaša stališča do Berkove misli?
svoje trditve Skušajte poiskati čim bolj prepričljive argumente.
_

Razpravljamo

V eseju z naslovom ••Zakaj si se zaljubil v Španijo, Anton?« razmišljajte, ali je izbira španskega

Pioomo

za

•

dogajalnega prostora za srečanje med Berkom in Bitterjem naključna. Kako se kraj malomeščanske
porabniške idile ujema z Antonovo podobo Španije? Aji v njegovem dožMjanju Španije najdete
odmeve Lorcove poezije?
'\

Iz filma Na svidenje
v naslednji vojni,
posnetem po romanu
Menuet za kitaro

ViJOmll zupan

(1914-1987), pripovednik, dramatik, lirik in esejist se je rodil v Ljubljani. Pred drugo svetovno vojno je živel razgibano življenje, se preživljal s priložnostnimi
deli (služil je v angleški vojaški momarici, bil smučarski učitelj, boksar, fIZični delavec idr.)
ter veliko potoval. Na začetku vojne se je pridružil OF. leta 1942 so ga Italijani intemirali,
jeseni 1943 pa je odšel v partizana. Sprva je bil borec, pozneje časnikar in radijski napovedovalec. od leta 1947 je bil poklicni pisatelj. Leta 1949 so ga na političnem procesu obsodili na osemnajst let zapora; v ječi je preživel sedem let.
še pred drugo svetovno vojno je napisal več romanov (Potovanje konec pomladi, KJement, Zasledova/ec samega sebe, Mrtva mlaka), vendar so bili objavljeni šele po letu 1965. V partizanih je
. napisal nekaj enodejank in novel f/Vldantepatetico). Osrednji del Zupanovega pripovednega opusa so romaniMenuet z~ kitaro (na petindvajset strelov), 1975; Komedija č/ov&l<ega tkiva, 1980; Levitan, 1982. Po. vezuje jih avtobiografska snov, prepletanje preteklosti s pisateljevo sedanjost jo ter prepletanje zgodbe s pripovedovalčevimi komentarji in meditacijami. V slovensko književnost je Zupan uvedel zanimivega
11teramegajunaka, vitalista, indMdualista in nekonformista, in to ne samo v družbenem, ampak tudi v osebnem, zlasti erotičnem doživljanju. Pisateljevi pomembni literami zgledi so bili Celine, Malraux, HemingWay ter
Zlasti Henry Miller. V njegovih delih se prvine dekadence prepletajo z novorornantičnim vitalizmom, eksistenclalizmom, neorealizmom in postopki rnodernističneqa pisanja.
\"Zupanje pisal tudi za mladino (Potovanja v tisočera mesta), zelo obsežno je njegovo dramsko in pesniško
, lo. Pesmi je po večini pisal v zaporu, njegova rokopisna zapuščina obsega kar 25 zbirk. Pisal je tudi film,.ke scenarije. za svoj literami opus je leta 1984 prejel Prešernovo nagrado.

na

o

o

o
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Drago Jančar
TT948j""· ·..·..·····..

_Veliki

briljantni valček

rpudi
Drago Jančar se z dramami uvršča v vrh modeme povojne slovenske dramatike. V njih
1kaže sprtost med posameznikom, razurnnlkorn, ter institucijami vladajoče, totalitarne družbe.
Motivna in idejno se s prvimi dramskimi deli (npr. Disident Arnož in njegovi, 1982) povezuje s Smoletovo in Kozakovo dramatiko, drame pa dogajal no opre na oddaljeno zgodovinsko ali biografsko dogajanje- oziroma osebnost. Konflikt med posameznikom in družbo zaostruje v poznejših
.dramah (Klementov padec, Deda1us, Ha1štat) in v proznih delih {Smrt pri Mariji Snežni, Galjot idr.).
Veliki briljantni valček (1985) je drama absurda, eksistencialna, psihološka drama, drama o tota·Iitarizmu in o svobodi, ki je ni mogoče (več) uresničiti, drama, v kateri so vsi nekaj drugega, kot
bi želeli biti ali so; živeti morajo vZavodu, ki naj bi osvobajal, v resnici pa jih zasužnjuje in jemlje svobodo. Je Jančarjeva aluzija na nacistično geslo ••Delo osvobala-, znano iz nemških koncentracijskih taborišč. in hkrati na posebne zavode v Sovjetski zvezi, kamor so zapirali politične
·oporečnike, in na totalitaristični sistem sploh.

~
V takem zavodu se znajde tudi glavni dramski lik Simon Veber, zgodovinar, ki proučuje žMjenje poljskega vstajnika Orohojowskega. Njegovo žMjenje se grOzljivo preveša v eksistencialno tragedijo.
Dogajanje je osredinjeno v dvorano nekdanjega dvorca, preurejeni za nove namene psihiatrične bolnišnice, V ozadju bolniške sobe so celice, dnevna soba je iz prizora v P040r večja, dokler
se na koncu ne spremeni v veliko plesno dvorano.

(1. dejanje, 1. prizor)
.

.

.

" Bol;"iška soba V psihiatričnem ,Zavodu Svoboda osvobaja, nekoliko
'. podobna' tudi celici. Simon letina postelji. V lini na debelih lesenih '
vratih se-prikaže vis~ko inna kr~tko ostrižena glava bolničarj~ Volodje.
.",:"

Dobro jutro .. '
',:,(5imon-sepzre
k-vratom;}.,
VOLODJA: Ksssssf Hej1
.
(Simon se vzpne na komolce.)
VOLODJA: Hej, znaš kak dober vic?
,.(Simon sede na posteljo in si z obema rokama seže v lase~)
(
VOLODJA: Si ti gluh? Vprašal sem te, če znaš kak vic? Ni treba, da je glih dober:
(Volodja z odprtimi usti pričakuje odgovor. Ko Simon nič ne reče, Volodjeva glava izgine, hip za tem se lina s treskom zapre. Simon si ogleduje
sobo, potem vstane in začne hoditi sem in tja. Linica se spet-odpre in s~et
je tam Volodjeva glava.)
,
.
,
VOLODJA: Boš jedel?
(Ne. počaka na odgovor, zapre lino in odpahne vrata. V prostor potisne
bolniški voziček, na njem je pločevinast krožnik in žlica. Volodja potisne
voziček k postelji in sede nanjo. Simon stoji v kotu in ga gleda.)

V0JPDJA:
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(Vzame
žlico in sam poskusi.) Neslano
je. (Vstane in gre skozi vrata,
takoj se vmes solnico, posoli jed
in znova poskusi.) Zdaj pa je. (Z
dlanjo oklene žlico okrog zajemalke in pomoli .ročaj proti Simonu.) Daj no, drobovina je no-

VOLODJA: Pokusi, dobro je.

tri. Sveže je.
SIMON: Ali sem v .. ~v ... ?

(natakne na ročaj ilice .
prisilni jopič, ki leži čez postelj- .
ni rob): Si, ja, si v, zdaj si pa res
v. (Pogrne si prisilni. jopič čez
kolena
in pomotoma potisne ro.
,
čaj žlice v jed. Potem žlico obrne, si obriše rokoo jopič in začne jesti.)
Vem,da ne boš jedel. Na začetku noben nima apetita. Dovoliš, ne? Potem
. pa začnejo het, ko da bi imeli trakuljo tu notri. Tisti jecljavec, recimo,
tisti (OppnaJa jecljavca.) ppppp-olka, ssss-s-sranje, tisti žre dvakrat hi-

VOLOQJA

treje, kot govori.
SIMON: Danes je ... kateri

dan je?
VOLODJA: A tega tudi ne veš? Ponedeljek je. Monday, Monday, kot bi rekla
Ljubica, ona zna angleško. Ponedeljek je lep dan. Vse se na novo začne,
vse se spet sestavi. V ponedeljek so tu že novi, v ponedeljek je juha z
drobovino. V'nedeljo je Bog počival, potem pa je naredil ponedeljek. To
ve Savel Pavel, on si je z onim zgoraj precej blizu.
SIMON: Ste vi tudi ... mislim ... pacient?

(Volodja odloži žlico iri ga gleda.)

0, mater! ... Tega mi pa še nobeden ni rekel. Kaj si ta postopi?
A ti sploh veš, kdo se zdaj tule in zdaj s tabo pogovarja? A ti sploh veš,
kdo je to Volodja?

VOLODJA:

(Simon odkima.)
VOLODJA: A ne veš? Boš že še zvedel.

Drugače

pa sedi tu pred teboj. Vo-

ledja sedi tu in ti dela čast, ker tu sedi in je tvojo župo. (Zgrabi žlico,
tokrat za ročaj in z njo žuga Simonu.) In zapomni si: Nad Volodjo je samo še upravnik, dohtar. Ampak, dragi moj, on pride na vizito, pogleda
(Potegne si kožo pod očesom.), reče m-m, ja-ja in gre naprej. Potem pa
je spet Volodja. Si si zapomnil? .

(Volodja čaka, da Simon pok ima, potem je naprej.)
SIMON: .Gospod

Volodja.
VOLODJA: Samo. Volodja.
SIMON: Pri meni gre za pomoto. Jaz ne spadam
VOLODJA: Aha.
SIMON: Res ne.
VOLODJA: No, pa povej, kateri dan je danes? .
SIMON: Ponedeljek.

sem.
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Seveda,zdaj veš, ko sem ti jaz povedal. Prej si pa mislil, da je četrtek.
SIMON: Jaz sem normalen.
VOLODJA: A jaz pa nisem?
SIMON: Ste.
VOLODJA: No torej.
SIMON: Kaj torej?
VOLODJA: Torej sva oba normalna. Samo, da jaz malo bolj.
(Simon hoče še nekaj reči, vendar si premisli. Volodja odloži žlico in si s
prisilnim jopi čem obriše ust~.) VOLODJA: Ti si Poljak, ne?
SIMON: Kaj?
VOLODJA: Nek poljski oficir ali kaj, n~?
SIMON: Aja, to.
VOLODJA: Enega oficirja že imamo tukaj, enega majorja.
SIMON: Jaz sem zgodovinar. Simon ... mi je ime.
VOLODJA: Čast mi je.'
.
SIMON: Delam na inštitutu za ...
VOLODJA: Poljski oficir si pa tudi, ne?
SIMON: Ne.
VOLODJA: Pa ne, no. Za hec tudi nisi?
SIMON: Včasih že.
VOLODJA: Ni videt.
SIMON: Danes ne. Nenadoma sem se znašel tukaj. Nič ne razumem. S kolegi smo ga malo potegnili, kar od petka ...
VOLODJA: Petek, slab začetek.
SIMON: Nekdo je to grdo izrabil in me spravil sem. Sem najprej mislil, da je
nedelja zjutraj, da sem v bunkerju ... za iztreznitev ... zdaj pa vidim ...
to nima smisla ... to se mora takoj razjasniti ...

VOLODJA:

Jože Ciuha: KaIka kabuki, /--X111(izrez),
mešana tehnika. .

1983

o·
poljski

r

oficir - SeWeIYn Orohojowski

emlgrant.

ob vračanju

iz ujetništva

si je zlomil nogo. O njem
kdo za debele denarje,

iG pisal

ga pripeljal

(1770-1854): NapoIeonov
na vzhodu

oficir, udeleženec

se je ustavil v ljubljani,

Emil Kcxytko: -Nečloveški

mimoidoči

v mesto, oddal v bolnišnico.

varšavske

vstaje proti Rusiji novembra

kjer so ga oskrbeli,
- nobeden

toda med vračanjem

ga ni vzel s seboj.

Ker ni imel dovolj denarja,

1830,

v Celovec

Usmilil se ga je ne-

so ga tam tako slabo sprejeli in

ravnali z njim, da so se mo zalegli črvi .•

.

Sumljivega zgodovinarja le treba osvoboditi norih, prekucušklh idej. Nemočen, negotov in zgrožen ugotavlja, da se je znašel v prostoru nesvobode, v čudnem, nevarnem zavodu, s katerim upravljata medicina (doktor) in policija (izvedenca za metafore). Tu oblast prisilno preoseblja vstajnike in jih osvobaja njihove individualnosti. Zdaj je na vrsti Simon. V dnevniku je namreč zapisal,
da bi hotel biti kot poljski upornik Drohojowski in živeti avtentično kot on. To njegovo nevarno željo bo treba spraviti na dan, doseči disagregacijo zavesti, vstajnika spremeniti in ukrotiti. Ker se je
Drohojowskemu zagnojila dvakrat zlomljena noga 0n ker takrat še niso poznali antibiotikov), bo
·treba nogo odrezati - Simonu seveda Zdravo! Kaj je eno človeško srce v primerjavi z duševnim
zdravjem človeške skupnosti, pravi Doktor, Volodja, ki njegov načrt preobrazbe z amputacijo noge razume dobesedno, krvavo dejanje tudi opravi .

.

.:

. Z80

x

Doktor
(II. dejanje, 5. prizor)
6. prizor

Pisarna upravnika zavoda. Doktor leži tla kavču, pijan, ves moker,
zmeden, prestrašen. Volodja drži v roki Zavor.
.
L VOLODJA:Boste še bruhali ali lahko odnesem?
DOKTOR:Volodja, kaj si storil, kaj si storill Nesrečni človek, kaj si storil?
VOLODJA:Nehajte jamrat, doktor. Zdaj je, kar je.
DOKTOR:To je grozno. To je strašno. To nima .nobenega smisla,
VOLODJA:Dajte no, doktor, saj veste, da vas spoštujem. Ne morem vas gle- ..
dat, da se mi takole cmizdrite tukaj. Potegnite ga požirek, to pomaga.
(Grlo steklenice mu nastavi na usta. Doktor se vzpne na komolce in pije.
Zlekne se in si oddihuje. Potem sede na posteljo.)
DOKTOR:Kaj bo zdaj? Ne vem, kaj bo Zdaj. Moji možgani več ne delajo ~..
Volodja, zakaj si mu odrezal nogo? Kdo ti je rekel, da to napraviš? .
··VOLODJA:vn
DOKTOR:Jaz, kaj si znorel?
.VOLODJA:Ja, čakajte malo. A niste skoz govorili, da mu boste odrezali nogo?
DOKTOR:Že, ampak ne zares. Metaforično sem mislil, metaforično.
VOLODJA:Kaj jaz vem, kaj ste vi mislili?
DOKTOR:Spraviti ga v akutno stanje, ne pomirjati, razburjati. Doseči, <lati. sto, kar je v njem, kar piše v svoj dnevnik, pride ven nadzorovano, v našem zavodu, pqtem tisto uničiti ... razumeš? Saj si nisem jaz tega izmislil, prišla sta dva izvedenca za metafore, jaz sem prispeval znanstveno
metodo, komajda aplikacijo ...
VOLODJA:Kaj se zdaj tu ven mažete. Ven in ven ste govorili, da mu boste
odrezali nogo. Saj je bil revež že čisto nor od tega .
. DOKTOR:O, mojbog, ti čisto nič ne razumeš.
VOLODJA:Razumem, razumem. Več, kot si yi mislite.
DOKTOR:Volodja, preprosto ti bom razložil. Človek ima nekega hudiča v sebi, to razumeš?
VOLODJA:Oja,~lo dobro.
DOKTOR:Groziš mu,.z ostro, zelo verjetno grožnjo; če je intelektualec, ga racionalno prepričaš, z žeiezno logiko. Hudiča v njem prestrašiš, da pride ven ...
VOLODJA:Zdaj je zunaj, hudič ...
. DOKTOR:Potem mu ga pokažeš in skupaj ga uničita. Grožnja mora biti dovolj močna, da učinkuje. Ni treba zato rezati noge dobesedno.
VOLODJA:Zaleže P!l bolj.
DOKTOR:J ojl
.VOLODJA:Nič joj! Bi vi spravili h~diča iz njega, če ne bi bilo mene! Še zdaj
bi se pogovarjali z njim. On pa drži figo v žepu. Poznam jaz take. Potem
gre ven in si svoje misli in punta bolnike.

SNGDrama.
ljubfjafla, .
1984185. re1iser

Zvonešedlbauer;
Vabdja
(POIde 8ibičJ;
foto: Tone Stojko
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DOKTOR: Vsaj zdaj se nehaj mešati v znanost. Popravimo, kar se
še da popraviti. (Spet obupano] Pa kako, zaboga, si inu odrezal nogo? Saj ne znaš.
VOLODJA: Znam. Petnajst let $em bil star, ko sem bil na fronti.
Velikokrat sem bil zraven. Sem pomagal. V saniteti!
DOKTOR (ga nezaupljioo gleda): Nikoli mi nisi povedal, da si bil
na fronti.
VOLODJA: Kaj bi se hvalil, jaz sem skromen človek.
Dejanje je opravljeno. Nič hudega, saj bo Simon dobil lepo protezo. Osvoboditev
je uspela, kaj zato,
sta pohabljena telo in duša. Simon je postal, kar je hotel; kot
Drohojowski govori le še poljsko, njegova hoja je samozavestna, umika se v svojo sobo, kjer samo še piše ... Ni več zapiti slovenski zgodovinopisec Simon Veber.
Volodja je zadovoljen: uresničil je njegovo, doktorjevo in svolo skrito željo. ,.Življenje je rnizeriia in veličina, solze in smeh, žalost in veselje ... pamet in norost, voda in kri, sovraštvo in ljubezen ... radost in groza, nežnost in nasilje, vse hkrati, en
sam smrtni gon« (Volodja). Odslej bo oblast vVolodjevih rokah, doktor pa bo prvi
pomočnik. Ve se, kdo bo odslej vodil ples.

če

SNGDrama,
/.jub/jana, 1984/85,

.Vsi smo

režiser zVone
šedlbauer;
Ljubica (Silva
Mn),Emerik
(Brane GrubaI);

foto: Tone Stojko

V, •. ,

Bolničar teče po stopnicah in zapre vrata Rajkove celice, spusti zapah.
VOLODJA: Pianist! Gremo!

(Emerik igra spet svoje monotone, do obupa enolične tri note. začne se
ples. Med stoli. Ne čisto običajen, nikakor ne po taktu, nekateri poskušajo v valčkovem ritmu, drugi drugače, pač vsak s svojimi predstavami o
plesu. Emerik si otira znoj. Volodja hodi med plesalci. Klara umika noge
pred Kapetanovimi škornjL ~s čas se sliši tudi tipkanje pisalnega stroja.)
VOWDJA: To ti je terapija, a doktor?To je zdravje! En-dva-tri,
Tak špil se mora končati s plesom. Moj špil,

/

dva-dva-tri.

(Doktor odide. Volodjo tipkanje pisalnega stroja vse bolj moti. Vstavi se
in se zagleda gor.)

,

VOLODJA: Stoj!

(Glasba preneha, plesalci se ustavijo, Sliši se tipkanje.)
VOLODJA (upehano): Bomo že enkrat nehali razgrajati tam zgoraj? Tipkaj ti
svoje fusnote

malo tiše.

.

.

(Pisalni stroj utihne.)
VOLODJA: Tako. Lahko bi
pravili. Vsi smo notri.
zano delo je za mano.
Enkrat se še zavrtimo,

končali za danes. Vse smo uredili. Vse smo posLepo se razumemo. Ni bilo lahko. Trdo in umaPriznam, nekoliko sem utrujen ... Lep ples je bil.
pa spat.
.

(Doktor vstopi.)
bOKTOR:Tqvariš

Vodolja.

(Volodja se besno ozre.)
DOKTOR: Če ne zamerite. Danes je ponedeljek.
. VOLODJA: In kaj potem, dohtar, kaj potem?
DOKTOR: Saj veste, v ponedeljek pridejo novi. Vse se' na novo začne, sami
ste rekli.
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Kaj ne vidiš, da imam v zavodu ples?
.
DOKTOR: Ne morem pomagati. En novi je prišel.
, . .
VOLODJA: Poslušaj doktor ... pst ... slišiš, kakšna lepa tišina je tu ... še orli
tam zgoraj v jarku je nehal tipkat ... drugi pa spi... ti pa ... ponedeljek,' .
en novi ...
DOKTOR: ... še en iz leta osemnajststo trideset ... spet en Poljak.
VOLODJA: Kaj?
(Vstopi Fryderyk Chopin. Volodja hodi okrog njega in si ga ogleduje. Simon stoji na hodniku.)
VOLODJA: Chopin, a? Si rekel Chopin? Skrita ideja,a? Kaj bom pa temu
moral odrezat, da bo znal zaigrat na klavir? Jezik? Roko, a?
(Chopin gre počasi h klavirju. Sede, zdrsi z' roko po tipkah. Volodjo popade. obupen. smeh; kaže z roko na Simona, pa na Chopina, lovi sapo.]
VOLODJA: Kaj bo pa igral tale Chopin, a? .
(Emerik se skloni k Chopinu, ki mu nekaj !epne na uho.) .
1
EMERIK: Chopin ... Federico Chopin: Veliki briljantni valček.
(Chopin začne takoj igrati. Sijajna, najboljša izvedba. Nihče se ne gane. Vsi stojijo negibno, Veliki briljantni valček se nadaljuje tudi potem,
ko pade zavesa ... in ves čas ... v vseh prostorih. ~

VOLODJA:

.t ••

§pt1- (pog.) igra;
fusnota - opomba:

KONEC
(Odlomki)
Razmišljamo

O

besedilu

1. Kaj napoveduje naslov? Kako se razvija dramsko dogajanje? Je lirično kot Chopinov valček? Je
sklepni ples simboličen, grotesken? Poiščite ključno repliko izbranih situacij in jo razložite.
2. Kakšen je položaj človeka v Zavodu, ki osvobaja? Označite Simona in Volodjo (njun razvoj, njune
vrednote). Kako se dogodi Simonova -preobrazba-? Kdo je Volodja? S katerimi izmed navedenih
lastnosti ga lahko označimo: nihilist, fanatik, politični intrigant, zafrustriran intelektualec, požrešnež,
posiljevalec, nevaren, agresiven norec, primitivec, zločinec, hoče red in disciplino, grozJjM Noe, eksekutor ...? Kakšno je razmerje med Volodjem in Doktorjem?
3. SO didaskalije uprizor1jive?Je drama metafora/paradoks?
4. se strinjate z Borisom A. Novakom, ki Chopinov nastop ob koncu drame pojasni tako, da je -lz
gnoja norega sveta pognal cvet. Cvet, ki ne bo spremenil sveta. Ki pa ga bo presvetIiI••?

pogovarjamo se

•

Razpravfjamo

Premislite Jančarjevo pojasnilo:
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6. Raziščite metaforiziranost besedila.
•

Grafično ponazorite mizansceno v eni izmed dramskih situacij. - Poiščite in poslušajte omenjeni
Chopinov valček (Grande valse bril/ante, op. 18). Kaj simbolizira ob sldepu Jančarieve groteske?

Raziskujemo
UprizBrjamo

o žMjeoju

in delu
Draga Jančarja
glej str. 195.
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Dominik Smole
..................................................
(1929-1992)

_

Antigona
oetična drama AntigofJaje bila prvič objavljena v Perspektivah leta 1960 in je že ob nastanku veljala za eno najboljših slovenskih dramo Z njo se je Dominik Smole uprl totalitarnemu
oblastništvu in konformizmu povojnega časa. Bralce in gledalce je opozoril na eksistencialistične ideje posameznikove odgovornosti, svobode, upora, na identiteto "narave in vesti", na etičnost, mir, spravo in ljubezen. Motiv sprtih bratov Eteokla in Polinejka ter Antigonine zahteve po
častnem pokopu obeh je povezan s tragično vojno izkušnjo in ideološko razdeljenost jo Slovencev med 2. svetovno vojno .••Antigonina upomiška odločitev je eksistencialna, izhaja iz etičnega
imperativa, da so živi dolžni pokopati mrtve ter jim tako izkazati pieteto in čast- (Andrej Inkret).

P

,.-."
Smoletova drama je parafraza Ojdipovega mita in znane SofokJejeve tragedije. Tudi Srnoletova
Antigona išče in želi pokopati bratovo truplo. Kljub temo da je ves dogajaini čas odsotna, določa
mišljenje, usmerja ravnanje in vpliva na čustvovanje drugih likov. Vendar je tudi njej dovoljeno
iskati in pokopati le na skrivaj, saj bi javno iskanje ogrozilo red in mir, vznemirilo sodobne (povojne)
Tebe. Ker stričeve-kraljeve prepovedi ne uboga, sproži tragičen spor in žrtve. Iskanje bratovega
trupla je dejanje neupogljive človečnosti, pogumnega in upornega moralnega aktivizma, resnice
in osmišljanja žMjenja. Je dejanje, ki opominja, da je človek velik, ko se zaveda etičnih dolžnosti,
in oznanja, da je svet mogoče spreminjati z dobroto in nesebičnostjo, ne z zlom.
Mir je razglašen. Kreon je novi kralj. Antigonina brata sta mrtva, toda Polinejk je padel na sovražni
strani. Njegovi sestri Ismena .in Antigona bi ga radi pokopali, a ga ne smeta. Ni čas za zasebna
čustva, se posmiha svetovalec Teiresias. paž se vme od Antigone ..
.

~

<,Meni sije sonce mrak ... f
TEIRESIAS

Kaj je torej,pažek? Pomenkoval si se z Antigono?
Kako ji je?
pAž

Je zelo zaposlena in karseda molčeča.
TEIRESIAS

. O čem molči?
pAž

Še o vsem, se zdi.
Od ene stene k drugi, od vrat k oknu
menjava svoj korak. Brez dvoma misli misli.
Nič lahke misli, delajo ji hudo.
TEIRESIAs

O Polineiku, kaj je rekla?
pAž

Dejala je: vem, to vem.
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TEIRESlAS

Ni mogla vedeti.
PAŽ

Res ne. Pa je.
Ugibal sem, močno ln dolgo..a nič uganil.
Tako je videti, kot da jehudo raztresena,
'\ a hip zatem je že čez mero zbrana.
Omenil sem ji Haimona: hotela je,
a ni in ili bilo ji moč ga obdržati v glavi.,
Kar sfrčal je od nje. Ko je beseda spet prinesla
brata Polineika, je bledo mrmrala:
ljubila da ga je, ampak hladno, s premajhno vdanostjo
do tistega, kar je bilo v njem slabo.
Čudila se je: zdaj ko je mrtev in nepokopan ta brat,
iri je neznaten prav tako kot za življenja,'
kako da' se razrašča v take silne mere?
Prijela me je za roko in me peljala k oknu:
Ali sije sonce mrak, je rekla.
Ne, sem dejal, ne sije. Sonce sije luč, kot zmeraj.
Čudno, čudno, jemrmrala, meni sije mrak.
Potem mi vzela je Še drugo'roko:
Kaj misliš ti, kako je tebi?
Nič nisem mislil. Sledil sem pticam,
ki so selile se na jug. Letele so v tropih,
nekam počasi, gosto so veslaleprek obzorja,
a vendar nepopisno vztrajno, kot da trdno vedo za cilj.
Ne vem, kako: kar v grlu me je stisnilo,
ko je minil za griči njih topli, svetli let.
O, ptice, ptice ... sem mrmral- a ona:
pusti ptice, ptice so slabost,
ostatirnoraštam, kjer si.
TEIRESlAS

Oboje pusti: Ptiče in žensko blebetanje ..
Bodi priden, molčeč v opravkih, ubogljiv ter zvest,
, in vse bo prav.
Tudi misliti nikar preveč. Svet je tak, kot je,
in tak kot je, je moder. Bahač je tisti, ki sodi,
da je sam modrejši,
PAŽ

O, da, gospod, razumem. Svet je moder.kajpada.
Samo ... če dovolite ... kdo pa je to - svet?
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TEIRESiAs

Svet je to, kar je,
kar vidiš, čutiš in otiplješ s prsti.
Poleg tega, reči hočem, mimo tega, pravzaprav ...
nad tem je svet vse, kar je skladno s to našo. pametjo,
normalno, bi dejal; spodobno ter urejeno nam v korist.
Lahko bi rekel: svet je družba, Ne, svet je človek. Še bolje:
svet sem jaz.
Teiresias svetuje predvsem sebi v prid. Ve, da miru še ne bo, ker ga kalita sestri s prepovedanim
iskanjem. Kreon bi rad pomiril stopnluloče se vznemirjenje in rešil sorodnici, zato mora paž ubiti stražnika, ker preveč ve. Zlo se v zlu rodi in nadaljuje v novo' zlo. Iebe ostajajo mesto umorov
in krvi. Do Antigoninih vrednot, to je ljubezni, časti, ponosa, pravičnosti, je še daleč. Toda Ismeni zmanjkuje moči, boji se, da bi izgubila življenje. Ob Antigoni hodi le še paž, s svetlo vero, da
bo našla in' pokopala Polinejka. Ljubosumna lsrnena pravi, daje sestra blazna, in za tako jo razglasi tudi Kreon. Treba je ustaviti njo in paža, vrniti Iebarn mir, urediti svet in doI<ončno ugotoviti,
ali Polinejk je ali ni. Zato Tebanci pošljejo sla Delte.

v

,Paž je še zmeraj živI«
Glasnik nastopi.
ISMENA

Polineikes?
GLASNIk

Ga ni, gospa, tako sporočajo bogovi.
G

VSI

Ni. Bogovom hvala. Ni. .
TEIRESIAS

Zadihajmo. Ničesar ni.
HAIMON

Le sonce, svetlo in veselo:: Me slišite? Jaz diham.
Za ves božji dan imam načrt, preveč načrtov!
ISMENA

.. Bogovom hvala, bogovom hvala .~.
Kar je bilo, naj pade v pozabo. Podajmo si roke,
naš čas prebijmo v spravi in ljubezniv Zvonovi,
čujte jih, zvone v potrdilo. Zvonite, bronasti glasniki!
Naše roke so proste, zvonite v mir in varnost!
Človek je velik, kadar ve za svoje meje.
Bogovom hvala za tako sporočilo, bogovom hvala.
HAIMON

Zdaj jevse lahko, vse brez teže, kakor prej.
'Stvari so urejene in za nami.
Naj kdo ukaže prenehati z zvonjenjem.
Če je mir, naj bomir v resnici.

\

c·

\
ISMENA

Naj, še naj zvone v potrdilo velike novice!
Ne čujete glasov iz mesta?
O, čutim ga, prihaja!
Paž~
(Paž pade v sredo odra.}
Zahvali se bogovom, pšeničnolasi deček..
prinesli so nam zlato vest in z blago roko
modrih pregnali zastor nepotešenosti iz naših src.
Bila je blodnja:
Polineika ni, moj paž. Polineika nil
PAŽ

Zgodilo se je nekaj nezaslišanega ta hip;
prav ta trenutek Resnica je, težja od zlata:
Antigona je našla Polineika.
Čujte spev zvonov! Tebam oznanjajo in vsemu svetu:
Aritigona je našla Polineikal

I

'

VSI

:

Ni resl Ni res!
ZBOR
•

'

..

t, .

l

(kot odmev z vseh strani)
Antigona.je našla Polineikal
Antigona je našla Polineikal
'-Antigona je našla Polineikal
(Kreon nastopi.)

l

pAž

Res je! Antigona je našla Polineika!
Tam doli v vrtu, glejte,
je z golimi rokami skopala grob,
polaga ga v zemljo,
s prstjo pokriva. '
Vzravnala se je Goj, kako, kako je lepa).
Vsa je v luči, ko odhaja, ker - .
Polineik je pokopan, je pokopan.
Za njol O, ponižani,šibki, v temo zroči!
Za njo, z njeno vero in po njeni poti!
KREON

Kako so kaznovali Edip, kralj Laj
in kralji prejšnji, kadar je kdo očitno
prelomil njih ukaz?
)STRAŽNIK

S smrtjo, gospod.
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KREON

Ustavite zvonovel
Tako kaznujem tudi jaz.
STRAŽNIK

Ta hip bo mrtva.
(Stražnik odide. Molk.)
TEIRESIAS

Človek je nič in prav nobeden od drugega ni večji.
Naj Polineikes je ali ga ni, ukaz je dan:
ni ga - in ga ni.
HAIMON

Nekaj dni bo res dišalo po starem pretepenem psu,
potem se nas bo lotila pozabljivost,
zamenjala jo bo brezskrbnost
in navsezadnje bo še kdaj -~am vsem veselo.
·ISMENA

A v vse večne čase nam bo ta okrutni vzgled v svarilo:
Antigona je našla Polineika,
ampak samo za kratek hip, le za trenutek.
Kaj naj z Antigono samo za ta trenutek?
.,
·Rahel cvet, ki se odpre in brž nato usuje.
Živeti pa je treba umno, pripravljajoč se
na prihodnje dni.
_ KREON

To so reči, ki z mano neposredno nimajo opravka:
lahko so take, a lahko tudi drugačne.
Ko je človek kralj, . ne gleda v svet sam v meŽU sveta,
ampak se vzpne na.grič, ki je brez barv in brez sonca,
da mu pogled je neskaljen in stvaren.
.
Jaz sem kralj in ne preostane mi drugega, .
kot da kralj sem še naprej.
Če kdo drug hoče, čakam. Nobeden?
Kralj sem torej jaz;
(Vsi sepoklonijo. Stražnik nastopi.)
Je moj urad nared? Tudi zdaj, kajne, kot zmeraj,
·ine čakajo dolžnosti?

.

i
1...

STRAžNIK

· Da, gospod ..Čakajo.
(Kreon odhaja.) .
.:

.....

\

\
TEIRESIAS

Držite paža! On je še živ!
Lovite ga, paž je še zmeraj živ!

(Od daleč spet zvonovi,
čedalje glasnejši
in ušesom kar neprijetni.)
(Odlomki)
Posledice

so tragične,

svet. Obtastsl

zaman

zlasti za Antigono.
zatiska

Toda paž se izmuzne

ušesa pred zvonovi

resnice

in ponese

njene svetle

ideje v

in Sodbe.

!
Razmišljamo

o besedilu

1. Povzemite dogajanje v izbranih dramskih situacijah. kaj v prvi navedeni dramski situaciji pove paž
o odsotni Antigoni? Kakšno ljubezen v primerjavi s Sofoklejevo zagovarja Smoletova Antigona?
Kako bi razložili njeno misel -menl sije sonce rnrak-? Vas ptice, o katerih govori, spominjajo na
Zajčeve v Črnem dečku? Poiščite ključni verz sklepne situacije. Razložite zadnjo Kreontovo in
Ielresiasovo repliko. Kakšen je pomen zvonov?
2. Bi Smoletovo Antigono lahko označili kot politično dramo? Kakoje aktualiziral mit?
3. Označite like. Kaj hoče novodobna Antigona (spoznati resnico sveta, opraviti pomembno dejanje,
uskladiti naravo in vest, ugotoviti svoj bivanjski položaj, prevzeti oblast)? Uspe s svojim dejanjem
spremeniti svet? Kaj pomeni njena odsotnost? - Kdo je Ismena? Kaj želi? - Kakšen je Kreon kot
kralj in kot človek? Kaj meni o svobodi, uporu, redu? Kaj pomeni njegova razpetost med dolžnostjo in
srcem, med vestnim in odločnim kraljevanjem ter med razumevajočo in popustljivo človeškostjo?
~ KdQ je Teiresias? Kaj od naštetega velja zanj: je ciničen demagog, egocentričen
materialist,
ideoIog poraboištva, uživaštva, breinačelnosti, spletkar, oporttinist, nihilist, zagovornik poslušnosti?
4. Antigon~ je pisana v svobodnih verzih in z bogatim
Katere podobe ste opazili? Kako si jih razlagate?

podoblem.

Gre torej za poetično

pogovarjamo se

dramo?

•

Presodite mnenje literamega zgodovinarja o sporočilu Smoletove posodobljene
odrske podobe
Antigone: -Naše empirično življenje ni svetlo, v svetlo ga barve]o tisti, ki nočejo videti takšnega, kakršno je: nasilje nad človeškim. V našem svetu sije črno sonce, za zlatega in bleščečega ga razglašajO uradni rnltomanl- (Taras Kermauner).

Razpravljamo

•

Primerjajte

Flaziskujemo

Sofoklejevo

Antigonos

Smoletovo

in v njiju izražene ideje s filozofijo eksistencializma.

7. Napišite aktualni politični komentar z naslovom:
•

piremo

Iz zla se zlo rodi, v nikoli sklenjeni verigi.

Izberite eno izmed situacij in naredite intervju z enim izmed dramskih
vih dejanj in besed.

likov. Bodite kritični do njego-

UprizBIjamo

Antigona, SNG Drama
---':-':-Maribor,
2010/11;
režiser Jaka Andrej
Vajevec.
Na fotografiji: Peter
Boštjančič, Nataša
Matja§ec ROOker,
Vladimir V1a§kaliC, Irena
MiheliČ, Barbara
JakopiČ K!aljevič,
Matevž Biber, Mojca
Simonič, Maša Židanik,
Viktor Meglič, Mi/oo
Battelino;
foto Damjan ~

o žMjenju in delu
Dominika Smoleta
glej str. 150.
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(1959)

,

Vladimir,
atjaž Zupančič sodi v mlajšo generacijo dramatikav. Njegova dramska besedila umetniško
sugestivno in dramaturška prefinjeno zrcalijo probleme sodobnega prostora in družbe,
zlasti tako ali drugače zaznamovanih obstrancev, malih, vsakdanjih, obrobnih ljudi.
Drama Vladimir, najprej objavljena v Sodobnosti (1997), govori o rnarginalcih, o študentih, ki v IXf18vljajočih se prepirih ubijejo nočnega čuvaja Vladimirja. Vstopil je v njihov svet in ga želi (kot Jančarjev
VoIodja) nasilno spremeniti (podobna je tudi igra z imeni). Skorajda filmsko prikazuje mlado generacijo, ki se skuša znajti v porabniškem svetu, polnem nasilja in želje po denarju. Zaposlitve ni, študij gre
počasi, med vrednotami nekaj pomenijo prijateljstvo, zaupanje, varnost, družina, denar, pa tudi mir.
Dialog je zelo verističen, najpogostejše so kratke, vsakdanje replike. Vidni so vplivi Davida Mameta

M

Aleš, trenutno brezposeln, Maša, njegovo dekle, in študent Miki morajo oddatl sobo, ker so v finančni stiski. Na oglas se javi starejši moški Vladimir, varnostnik. ki je prav tedaj odslužil zaporno
kazen: pohabil je namreč dečka, ki je plezal čez ograjo. soba mu ugaja, zato se vseli. Kmalu, tudi zato, da bi mladim finančno pomagal, najame še drugo sobo. Postopno uveljavlja svojo voljo in
vzpostavlja red (rezlja vojaške figurice!). V Alešu začne vzbujati ljubosumje, češ da med njegovo
odsotnostjo Maša sedina Mikijevih kolenih. Aleš od,Mikija res zahteva neplačan6 stanarino, ga 0bsodi, da zalezuje Mašo, in mu predlaga, naj se odseli. Vladimir bolj in bolj ukazuje, grozi, zahteva.
Zato Maša hoče, da bi mu odpovedali sobo. Dramska napetost doseže vrhunec v zadnji sitUaciji.
Maša se spre z Vladimirjem, ta pa ji, pijani, ne dovoli oditi . -Jaz sem naredil iz vas Ijudi,« ji očita.
Ker mu razbije figurico, jo pretepe. Aleš se vrne in zgrožen izve za Vladimirjevo grobost.

Kladivo
Zapri gobec, mater. A si jo res udaril?
Aleš ...
ALEŠ: A si jo, a je nisi?
VLADIMIR: Poglej me, Aleš. A si zaupava a si ne?
ALEš: A si jo a je nisi, pizda?
MAŠA: Moj ključ ima v žepul Tistega s cofkom, ki si mi ga dal til Ukradel,
mi ga je, da ne bi mogla iz stanovanja!
'
VLADIMIR: Dajva jo no že enkrat spat. Zdaj se nimamo kaj pogovarjat.
ALEŠ (objame Mašo): Pomiri se. Daj ključ nazaj, Vladimir.
VLADIMIR: Pijana je, Aleš. Pijana.
ALEš: Daj ključ nazaj.
,
VLADIMIR: Ne dovoli tega ... ne dovoli, da ona stopi med naju.
ALEš: Ključ.
VLADIMIR: Tukaj je ... ampak jaz je na tvojem mestu ne bi spustil ven.
(Položi ključ na mizo.)
ALEš: Še tvojega, prosim. Še tvoj ključ.
VLADIMIR: Zakaj pa to?
ALEŠ: Ker te prosim, da zapustiš stanovanje.
VLADIMIR: Aleš .••
ALEŠ: Ključ, Vladimir.
VLADIMIR: Kaj zdaj hočeš?
ALEš:

VLADIMIR:
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Hočem, da zapustiš stanovanje.
(Tišina.)
VLADIMIR: A tako. Tak si.
ALEš: Tako, ja.
VLADIMIR: Nisem vedel, da si tak.
Zelo si me prizadel.
MAšA: Zgin venl
,:VLADIMIR: Ti izginil Izginita oba!
Tak lopov si torej. Pobral si moj
denar in zdaj hočeš, da grem.
Ampak tako to ne bo šlo.
ALEŠ: Dobil boš svoj denar. Ampak
zdej pejt.
. VLADIMIR: Okradel bi me, kaj? Mene, ki sem ti pomagal. Ti mule, ti.
MAŠA: Zginven, mater ti!
. VLADIMIR: Nikamor ne grem. Tukajjemoj
dom. Plačal sem.
.
, MAŠA: A da ne? Ti bom jaz dala tvoj dom. Zdajle bom poklicala policijo. In
potem ti ne boš imel več miru pred mano! Gonila te bom do zadnjega
. sodišča na tem kurčevem svetu in še naprej, če bo treba!
.
VLADIMIR: Bomo videli. Bomo videli, kdo bo koga. (Se počasi obrne, gre
mirno proti svoji sobi.)
ALEš: Kam zdaj greš?
VLADIMIR: V svojo sobo grem. V eno od svojih dveh sob. A ima kdo kaj proti?
(Zapre vrata za seboj.)
At.Eš: Čakaj, čakaj, kaj se zdaj greš ... (Pritiska na kljuko.) Zaklenil se je noter.
{Tišina.)
MAŠA: Kaj bova zdaj?
ALEš: Pomiri se.
MAŠA: Kaj bova zdaj?
'ALEŠ: Pomiri se. Daj mi cigareto.
MAŠA: Spravi ga iz-stanovanja, slišiš?
ALEŠ: Daj mi cigareto.
MAŠA: Poklicala bom policijo.
ALEš: Počakaj, da premislimo' Samo malo, prav?
MAŠA: Ti kar premišljuj. (Poskuša telefonirati.) Ne dela. Razsul ga je, Idiot.
Razsul ga je.
rle telefon na tla, se sesede na stol.)
ALEŠ: Res si se napila. .
MAŠA: Daj mi mir .
.ALEŠ: Ne se jokat. Prosim, ne sejokat.
MAŠA: Daj mi mir!
ALEš: Povej mi, kaj se je zgodilo.
MAŠA: Kaj se je zgodilo?

,

.ALEš:

I

i

-SNGDrama.
Ljubljana. 2007108.
režiral Maqaf
Zupančič; Miki
(Gorazd Logar).
~(Marko
Mandič), Vladimir

(Dare Va/ič). Maša

•

(Ma§a Derganc);

./

foto: Peter Uhan

ev

ALEš: Ja.
MAŠA: Ti

še vedno ne razumeš, kaj? Ti še vedno ne veš; komu bi verjel?
ALEš: Ne to, samo ...

.

.

Ti si bolan. Ne on, ti si bolan. Ves čas si mu verjel. Karkoli ti je natvezil, si mu verjel.
ALEš: V začetku nama je ... pomagal. Razumeš? Res ... res nama je pomagal.
MAŠA: Tiho bodi. Samo tiho bodi. (Hlipa.) Nikoli si nisem predstavljala ...
prej bi mu razbila glavo ... č~ bi mogla. Odrezala bi mu jajca.
ALEŠ: Prosim te, povej mi, kaj se je zgodilo. Prosim.
MAŠA: Kaj naj ti povem? Kaj bi še rad slišal? Da sem prišla domov ... da tebe jasno ni bilo ... da sva nekaj govorila, ne vem več, kaj ... da sem mu
rekla, naj zgine stran od tukaj, da se mu je na lepemstrgalo, da me je
zaklenil noter ... da me je Začel tepsti ... kaj naj ti še govorim?
ALEš: Udaril te je? Čisto zares te je udaril?
MAŠA: Poglej. No, poglej si to. Da boš potolažen. (Si sleče bluzo in mu pokaže hrbet.) Oglej si to, mater. In potem mi daj mir. Enkrat za zmeraj
mi daj v tem življenju mir, slišiš?
.
ALEŠ: On ... on ti je to naredil? (Tišina.) On te je tako ...
MAŠA: Si zdaj zadovoljen? Si potolažen?
ALEš: Jaz ga bom ... jaz ga bom ...
MAŠA: Kaj ga boš? No, kaj?
ALEš: ... ubil. Ubil ga bom ..
MAŠA: Sevedaga boš. Seveda ga boš. Ti ne boš nič. Tebi se jebe ... za vse skupaj.
Pusti ga.
ALEš: ... ti pizdun ... in jaz sem mislil
jaz sem verjel ... pridi ven, če SI
upaš, mojo žensko boš tepel, ti ... ti
(Razbija po vratih.)
MAŠA: Pusti ga, slišiš? Dovolj je ... dovolj je tega!
ALEš: Nič ni dovolj ... jaz sem kriv ... da ti je to naredil ... ubil ga bom ...
MAŠA: Nehaj, slišiš? Nehaj1
.ALEŠ: Pridi ven iz svoje luknje, podgana ... pridi ven iz svoje luknje ... iz svo- .
je pofukane luknje ...
,_
(Vrata se odprejo in Vladimir pride ven. Sedaj je oblečen v gladko in temno uniformo varnostnika; lase ima mokre in pedantno počesane nazaj.
pasom ima lisice in pendrek. Naredi tako močan in presenetljiv vtis, .da Aleš za trenutek obstane.)
VLADIMIR: Tukaj sem.
ALEš: Ti ... ti si .:. pa kaj za ena kurčeva maškarada je zdaj to?'
VLADIMIR: To ni maškarada, to je življenje, mule. (Prime Aleša in mu zvije
roko na hrbet; zvleče ga k steni in ga z lisicami priklene na radiatorsko
.cev.) Tako ... tako. Zdaj te bom naučil, kako se je treba obnašat ... A? .
A sem skrbel za tebe? A? A sem ti zaupal? A? Ti pa si me izdal. Okradel si me. Najslabši si od vseh. Ti mule frdamani1
ALEš: Maša ... zbeži ven. Slišiš ... ven ... (Maša stoji nepremično in ju gleda)
VLADIMIR: Tiho bodil Sam si kriv. Sami ste krivi. (Nenadoma zelo glasno! .
prizadeto.) Vi nehvaležna, pokvarjena mularija, Vladimir ve, kako -je
treba s takimi. Vladimir ni po slani župi priplaval. Vi boste mene meta~
li ven? Vi boste nadme klicali policijo? Jaz sem policij a, mater vam1
(Potegne pendrek izza pasu.)
ALEš: Maša, ven, pizda ti materna, zgin ven!
MAŠA:

/'

za

\

Delate se norca iz mene, kaj. Iz mene se delate norca. (Gauda~
ri.) Na, na, na ... (Mlati po Alešu.) Ti se boš iz mene delal norca, ti
boš meni kradel, mule frdaman ... na! Na!
MAŠA (ga poskuša potegniti stran): Nehaj, ubil ga boš!
,
VLADIMIR: Pusti me, ti cipa ... (Z eno roko drži Mašo na distanci, z drugo
mlati po Alešu.) Poglej se, kako si oblečena ... (Jo odrine in gre za njo.)
Zakaj si tako oblečena? A je to spodobno? A so te tako učili?
ALEš: Pusti jo! Mater ti ... pusti jo!
VLADIMIR: Nekaj hočeš od mene, ti cipa. Vem, da nekaj hočeš. Razumem,
kaj hočeš od mene. 13irada, da sem tudi jaz malo baraba, kaj? A bi to
rada? Ti bi rada, da bi bil tudi Vladimir malo pokvarjen, kot ti ... vem
jaz, kaj ti hočeš, kurba. (Ji strga obleko.)
A tole hočeš, kaj?
MAŠA:' Vladimir ... prosim ... poslušaj me!
VLADIMIR: Jaz sem te imel rad, ti, cipa pokvarjena! Ampak jaz znam tudi
drugače.
MAŠA: Ne, ne, počakaj ... tudi jaz te imam rada. Prosim, poslušaj me.
VLADIMIR (se nekoliko umiri): Nič hudega vam nisem hotel ...
MAŠA: Vem ... prosim te, nehaj s tem ... pusti ga ... pusti naju ... samo to
te prosim ...
VlADIMIR: Ti si razbila mojega človeka ...
MAŠA: Vem. Oprosti. Mi oprostiš? (Tišina.) Ni treba takoj. Sploh ne. A lahko eno cigareto? Samo eno. A lahko? (Tišina.) Tako. Hvala. Alahko prižgem? Hvala. Tako. Zdaj mi daj ključ ... od tega ...
VLADIMIR: Nisem še opravil z njim. Pa tudi s tabo ne.
MAŠA: Prosim. Skupaj bomo sedli, v redu? Tukaj za mizo in se ... pogovarjali. Nič drugega. Samo pogovarjali se bomo.
VLADIMIR: Ti hočeš ... vidva hočeta, da jaz ... da se odselim ...
MAŠA: Ne, ne. Nočeva.Hočeva,da ostaneš.Z nama. za vedno. Skupaj.Mi trije ,...
VLADIMIR: Lažeš. '
MAŠA: Ne. Ne. Resno mislim. Dosti je bilo tega.
VLADIMIR: Oba se bosta opravičila.
MAŠA: Ja. Daj mi ključ, prosim.
VLADIMIR: Tudi on se bo opravičil.
MAŠA: Ja. Prosim te. Prosim.
(Vladimir ji da ključ od lisic. Vrata se sunkovito odprejo. Pride Miki.)
MIKI: Kaj ... kaj ...
VLADIMIR: Kaj pa ti tukaj, mule?
ALEŠ (Maši): Vrzi ga sem, hitro ...
(Maša vrže kljul Alešu in se obesi na Vladimira. Vladimir se je pOsktlša
otresti; opleta z njo okoli.)
ALEŠ (si odklepa lisice): Daj, pomagaj ji, pizda, vse nas bo pobil ...
VLADIMIR: Prekleta mularijal Vam bom že dal vragal Vi boste mene ...
banda hudičeva ...

VLADIMIR:

Naslovnica drame
Vladimir;. DZS. 2007
(Zbirka Klasje);
na platnici: Silvester
P/otajs Sicoo:
Psihoiitje. 1998
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(Se vrže na Vladimira. Vladimir spusti Mašo in ta obleži na tleh; zdaj se bori z Mikijem. Odrine ga, da zleti v zid; prične udrihati s pendrekom po njem. Medtem Aleš odklene lisice; vzame kladivo.)
MAŠA: Ne1
(Aleš pride Vladimiru za hrbet in ga s kladivom udari po glavi. Vladimir pade na kolena. Aleš ga udari še enkrat. Vladimir pade in obleži,
Počasi se umirijo. Samo glasno, zasoplo, morečedihanje se sliši z odra,
medtem ko luč ugaša. Miki vzame časopis in pokrije Vladimirovo glavo.)

MIKI: Pusti jo, a si nod
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KONEC
(Odlmnek)
\

,

Razm~jamo
- pogovarjamo se

o besedilu

1. Povzemite sklepno situacijo.

Kdo so liki? Kakšna so razmerja med njimi?

2. Kakšen jezik uporabi Zupančič? Vas po čem spominja na jezik Jovanovi6evega
para?
3. Je dogajanje veristično, groteskno. paradoksno?
4. Označite osrednji in naslovni moški lik. Kdo je Vladimir? V čem je človek današnjega časa?
RazpraVljamo

pj§emo

uprizarjamo

•

Vladimir je drama o mladih in naSilju nad njimi. Kako vi gledate na oblike. vzroke in posledice sodobnega naSilja?
vam zdi. da Zupančičevo dramsko besedno opozarja na enega izmed akutnih problemov vašega časa in prostora?
.

se

6. V razpravljal nem es13ju primerjajte Jančarjevega Volodjo in Zupančičevega
Vladimirja.
•
po ogledu lV-drame (Vladimir. 1VS. 2002) ali branju celotnega besedila napišite Vladimirjev portret. p0magajte si z naslednjimi izhodišči: kako razume družino (patriarhaIno. oblastna. strogo očetovsko. kot
varnost); katere vrednote ceni. kaj naredi za to. da bi jih udejanjil; njegove lastnosti (hoče red. mir. dom.
je vitalen. nasilen. patološki. ne pozna smeha. brez distance. verjame. da je to. kar JXlČI18. dobrou, koristna. in za to pričakuje hVaJeŽnOSt idr.).

8. Poglejte si posnetek sklepne situacije in kritično ocenite televizijsko režijo. igro. odnos do dramskega besedila.

kamero. Kaj bi pohvalili in kaj spremenili?

Mafld ~

je bil rojen leta 1959 v ljubljani. kjer je tUdi dokončal študij režije.
po diplomi se je izpopolnjeval v Londonu. po vrnitvi v domovino pa je bil umetniški vodja
Eksperimentalnega gledališča Glej. Danes opravlja tri vloge. povezane z gledališčem: je
dramski pisec. režiser in profesor režije na ljubljanski AGRFT, Akademiji za-qledališče •
.radio. film in televizijo. Dramatika. ki sta mu najbližja in sta deloma"vpliv8ra tudi na njegovo ustvarjanje. sta Harald Pinter in Don1lnik Smole. če je prvi vplival nanj zdramatiko
absurda. je bil drugi pomemben zaradi jezikovne odličnosti in filozofskih razsežnosti svojih dramo Zupančičev dramski opus je obsežen in večino svojih dram je režiral sam. V njegOvopus spadalo npr.lzganjalci hudiča (1991). Slastni mrlič (1992). Vladimir (1999). Hodnik (2004) in Razred
(2006). napisal pa je tudi romana Obiskovalec (1997) in Sence v očesu (2000). Zupančičevo ustvarjanje je
potekalo v več fazah. v katerih je bil povezan s političnim. absurdnim in dramskim gledališčem. Avtor je tudi
eden redkih slovenskih dramatlkov, ki mu jeiJspel prodor na tuje odre. V dramskih in pripovednih delih se
.ukvarja s problemi urbanega žMjenja. zanimajo ga namreč potrošnlštvo, moč medijev. manipulacija. individualnost. odtujenost. nesprejemanje drugačnosti. iskanje identitete in nasilje. V drami Vladimir se pojavijo
kar vsi našteti problemi. ki se.jasno izriše]o šele ob osrednji temi nasilja. Prav tako kot za druge Zupančičeve
. drame je tudi za to značilno navezovanje na dramo absurda ter na grozljivko in srhljivko.
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