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IZVLEČEK

V magistrski nalogi sem obravnavala dramsko pisavo oziroma zunanjo in notranjo formo
izbranih dramskih besedil dveh uveljavljenih sodobnih slovenskih dramatičark, Drage
Potočnjak in Simone Semenič. Dramsko formo sem primerjala s pomočjo analize in
primerjave sestavnih delov dramskih besedil. Tako sem dobila širšo sliko formalnih
postopkov, s katerimi v izbranih besedilih obe avtorici strukturirata dramsko dejanje, dramske
osebe, dramski prostor, čas ter jezik in kako so vsi ti deli organsko povezani v celoto. Analiza
štirinajstih dramskih besedil je pokazala, da nekatere zgodnejše drame Drage Potočnjak
upoštevajo enotnost dejanja, časa in prostora. Kasneje pa njena dramska forma postaja
ohlapnejša. Dramsko dejanje avtorica oblikuje tako, da se pokaţejo medosebni konflikti ter
intimni in socialni problemi posameznikov. Glavni protagonisti so pogosto marginalizirani
posamezniki, ki zaradi svoje ranljivosti in druţbene nemoči ne zmorejo aktivno voditi
dramskega dejanja. Z izbiro protagonistov, ki so jih zaznamovale hude travme, avtorica
občinstvo sooči z bolečimi in neprijetnimi temami, ki jih druţba pometa pod preprogo.
Simona Semenič klasično, zaprto strukturo dramskega dejanja izmed obravnavanih besedil
ohranja samo v svoji kratki drami Nogavice. V ostalih besedilih pa razvija formalno
inovativno strukturo dejanja, ki je blizu postdramskemu gledališču. V njenih dramah se
kaţejo postdramske značilnosti, kot so rušenje dramske iluzije resničnosti, metagledališki
kontekst, brisanje meje med glavnim in stranskim besedilom, mešanje različnih zvrstnih prvin
ter zabrisana jasnost posredovanega pomena. Semenič namerno krši tradicionalne dramske
konvencije in preko metagledališkosti raziskuje ustroj gledališča kot medija in načine sodobne
recepcije. Pri tem sprejemnika postavlja v aktivno vlogo pričevalca zapletenega dramskega
dogajanja, ki ga mora ta šele sintetizirati v enoten pomen. V teoretičnem uvodu sem
predstavila krizo in postopen razpad klasične aristotelske dramske forme ter krizo dramskega
gledališča, ki se razvije v postdramsko gledališče.
Ključne besede: dramska forma, postdramsko gledališče, sodobne slovenske dramatičarke,
Draga Potočnjak, Simona Semenič
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EXTRACT

In my master's thesis I discussed the dramatic writing or external and internal dramatic
structure of selected plays by two well-established contemporary Slovenian playwrights,
Draga Potočnjak and Simona Semenič. With the help of analysis and comparison of the basic
components I compared the dramatic structure of their plays. A wider view of the formal
procedures was gathered by these methods, in order to recognize which procedures they are
using to structure dramatic plot, dramatic characters, dramatic place, time and language and
how all these components are tied together as a whole. An analysis of 14 dramatic texts
showed that some of the earlier works by Draga Potočnjak follow the classical unities of
action, time and place. Later on, her dramatic form becomes looser. The dramatic action is
formed in a manner that brings out the interpersonal relations and the intimate and social
problems of the individuals. The main protagonists are often marginalized individuals, who
are not able to lead the dramatic action because of their vulnerability and social
powerlessness. With her choice of protagonists, scarred by trauma, Draga Potočnjak faces the
audience with painful and unpleasant themes, which society often sweeps under the rug.
Among the discussed plays, Simona Semenič maintains the classical, closed structure of
dramatic action only in her short play Nogavice. In the rest of the plays she develops formally
innovative structures of dramatic action, which correspond to postdramatic theatre. Many
postdramatic characteristics are found in her plays, such as the defying of dramatic
representation of reality, a metatheatrical context, erasing the boundaries between the main
and the side text, intertwining different genre elements and blurred clarity of passing the
meaning. Semenič deliberately violates the traditional dramatic conventions and uses the
metatheatrical context to explore the construction of the theatre medium and the ways of
modern reception. The receiver takes on an active role of witnessing the complex dramatic
plot, which has to be yet synthesized into a coherent meaning. In the theoretical introduction
of the thesis, I have presented the crisis and the gradual disintegration of the classical
Aristotelian dramatic form and the crisis of dramatic theatre, which eventually results into
postdramatic theatre.

Key words: dramatic form, postdramatic theatre, contemporary Slovenian playwrights, Draga
Potočnjak, Simona Semenič
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1 UVOD

V magistrskem delu sem podrobno obravnavala 14 dramskih besedil dveh sodobnih
slovenskih dramatičark in raziskovala njuno dramsko pisavo. Drago Potočnjak in Simono
Semenič sem izbrala, ker sta med najbolj plodovitimi, uspešnimi in prepoznavnimi
dramatičarkami pri nas. Njuna besedila so bila na festivalu Teden slovenske drame večkrat
nominirana in tudi nagrajena z Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Draga
Potočnjak je sploh prva ţenska avtorica, ki je prišla v oţji izbor za nagrado Slavka Gruma in
jo po večkratnih nominacijah leta 2007 kot prva ţenska dramatičarka tudi dobila. Simona
Semenič pa je s tremi Grumovimi nagradami po številu teh priznanj vodilna ţenska avtorica
in ena izmed najbolj pogosto uprizarjanih slovenskih dramatičark. Zaradi obseţnosti tematike
in omejitve s prostorom sem se odločila, da od vsake avtorice izberem po sedem najbolj
odmevnih dramskih besedil iz različnih ustvarjalnih obdobij. Pri izboru sem upoštevala tudi
oblikovno raznolikost besedil. Vsa izbrana besedila razen prvenca Nogavice (2005) in
avtobiografskega besedila Jaz, ţrtev (2007) Simone Semenič ter postdramskega besedila
Drage Potočnjak Srce na dlani (2014) so bila nominirana ali nagrajena. Iz opusa Drage
Potočnjak sem izbrala prvenec Sanje in strah (nominacija za Grumovo nagrado 1993);
Metuljev ples (nominacija za Grumovo nagrado 1994); Alisa, Alica (nominacija za Grumovo
nagrado 1997); dramo Kalea (nominacija za Grumovo nagrado 2001); Hrup, ki ga povzročajo
ţivali, je neznosen (mednarodna nagrada Neznani sosedje ali »Unbekante Nachbarn« 2003);
Za naše mlade dame (Grumova nagrada 2007) in besedilo Srce na dlani, ki ni bilo nominirano
ali nagrajeno, a sem ga izbrala zaradi njegovih oblikovnih posebnosti. Iz opusa Simone
Semenič sem izbrala prvenec Nogavice (2005); besedilo za avtobiografski solo performans
Jaz, ţrtev (2007); 5fantkov.si (Grumova nagrada 2009); 24ur (Grumova nagrada 2010);
besedilo zgodba o nekem slastnem truplu ali gostija ali kako so se roman abramovič, lik
janša, štiriindvajsetletna julia kristeva, simona semenič in inicialki z. i. znašli v oblačku
tobačnega dima (Šeligova nagrada 2011); tisočdevetstoenainosemdeset (nominacija za
Grumovo nagrado 2014) in dramo 7kuharic, 4soldati in 3sofije (Grumova nagrada 2015).
Dramsko formo izbranih besedil sem raziskovala in opisala s pomočjo analize in primerjave
ključnih sestavnih delov. Ti deli so dramsko dejanje, dramske osebe, dramski prostor, dramski
čas in dramski jezik.
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2 KRIZA TRADICIONALNE DRAMSKE FORME

2. 1 RAZPAD KLASIČNE ARISTOTELSKE DRAMSKE FORME
Aristotel je kot eden izmed prvih literarnih teoretikov v 4. stoletju pred našim štetjem
razmišljal o teoriji pesniške umetnosti. V svojem spisu Poetika je opisal idealno strukturo
dramskega besedila oziroma tragedije, ki naj posnema resnobno in zaokroţeno dejanje
primernega obsega v olepšani besedi, v obliki dramske dejavnosti in z vzbujanjem strahu in
sočutja doseţe očiščenje teh občutij (Aristotel, 2013: 36). Po principu klasične dramaturgije
naj bi gledalec spremljal logično in linearno povezano dogajanje, ki se stopnjuje in napreduje
h katastrofičnemu ali komičnemu koncu. Za Aristotela je v drami glavni mitos ali zgodba,
zgradba dogodkov, ki sestavljajo dejanje. Brez dejanja tako zanj ni tragedije, brez značajev pa
bi vseeno lahko bila (prav tam: 37).
V srednjem veku in kasneje pri Shakespearju so se začela odstopanja od ideala
klasične drame, zgrajene po vzoru antičnih tragedij. Konvencionalna dramska pravila, povzeta
po Aristotelovi Poetiki, so se začela rahljati. A Hans-Thies Lehmann opaţa, da je bistvena
semantika tradicionalne drame ostala v ospredju vse do pribliţno leta 1880; objektivni pomen
junaka, utelešenje značajev in alegoričnih figur v igralcih, reprezentacija dramskega konflikta,
delovanje, ki napreduje, moţnost predstavitve človeške realnosti in reprezentacije sveta preko
dejanja in podobno. Okoli leta 1880 pa je prišlo do krize drame. Izgubljati se je začela vera v
trden subjekt, ki se lahko izraţa preko dialoga. Vedno manj je bilo dramskega dejanja, ki se
odvija v sedanjosti. (Lehmann 2003: 62)
Skupaj s krizo drame je prišla tudi kriza diskurzivnega gledališča. Poskusi izhoda iz
krize so vodili v novo avtonomijo gledališča in dobo eksperimentiranja. Lehmann opozarja,
da je ta razvoj pospešil tudi prihod filma, saj je še bolj poudaril edinstvenost gledališča v
njegovi ţivi prisotnosti v nasprotju s tehnično produkcijo in distribucijo filma (prav tam: 64).
Z reteatralizacijo se je gledališče odprlo v različne kulturne, magične, filozofske prakse, v
praznovanje in ritual. Po letu petinšestdeset je nastajalo novo gledališče provokacije in upora
z močnim duhom eksperimentiranja.
Denis Poniţ v svoji monografiji Anatomija dramskega besedila poskuša strniti glavne
točke, ki kaţejo na razlike med tradicionalno in moderno dramo (1996: 45, 46):
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1. Tematika: Tradicionalna drama govori o metafizični problematiki, značaji so celoviti
in odločni v svojih dejanjih. Značilne so velike ideje, ki se ukvarjajo s smislom
človeka in ţivljenja. Moderna dramatika pa izhaja iz jaza, zavesti o drugem in
omejenosti sveta. Značilni so izguba identitete, nihilizem, občutje niča, okruški idej.
2. Sestava oziroma zgradba: V tradicionalni dramatiki je zgradba trdna, pregledna in
logično členjena – to je t. i. »aristotelska drama«. Dogajanje je trdno povezano in sledi
piramidalni shemi, kjer si po vrsti sledijo ekspozicija, zaplet, vrh, razplet in razsnova.
Moderna drama pa krši aristotelska pravila, struktura je ohlapna, prizori niso trdno
povezani, dogajanje je lahko nelogično in nesmiselno. Čas in prizorišče sta
nedoločena, pogosto je menjavanje prizorišč.
3. Dramski jezik: Tradicionalna dramatika sloni na dvogovoru in ima pregledno menjavo
replik. Verzna oblika in izbrana leksika sta pomembni. V moderni dramatiki je veliko
monologov, dovoljen tudi nizek pogovorni jezik. Stavki so pogosto nelogični, dramski
jezik je subjektiviziran: neologizmi, nedokončani stavki, premolki, neartikulirani
glasovi.
Peter Szondi je v svojem delu Teorija sodobne drame (2000) za izhodišče vzel klasično
oziroma »absolutno« dramo. Absolutna drama zmeraj prikazuje sedanjost in je sklenjena
sama v sebi. Iz nje je odstranjeno vse, kar je zunanjega. To je zvrst, kjer je v ospredju
racionalni element uprizoritve in verbalno, logocentrično pričevanje o človeški eksistenci, ki
temelji na razumevanju besedila. Razširjena je bila v francoski klasiki 17. stoletja in kasneje v
Nemčiji 18. stoletja (Szondi 2000: 27). Za sodobno dramsko literaturo pa je značilna negacija
klasične forme in epski odklon od tradicionalne dramskosti.
Szondi (2000: 70–75) opiše razpad klasične dramske forme na treh področjih: 1.
Absolutno sedanjost drame nadomesti preteklost. Konec je enotnosti časa. 2. Dialoško
interakcijo med osebami nadomestijo osamljeni spominski dialogi ali pa pripovedovanje o
dramskih osebah. 3. Akcija, dejanje, konflikt se razblini v statično mirovanje in pasivnost
oseb. Jacek Kozak (2000: 13–15) v spremni besedi ugotavlja, da je po Szondiju skupna
značilnost sodobne dramatike epskost in odtujevanje od klasične forme. Brechtova epska
drama je ena od oblik odtujevanja. Brecht je hotel podreti iluzijo resničnosti na odru, vključiti
gledalca v proces dogajanja igre ter ga povezati v gledališki dogodek. Publika je morala biti
aktivno vključena v proizvodnjo pomena in prevzeti odgovornost za odločitve. Epskost se v
sodobni dramatiki lahko kaţe v obliki zanikanja protagonista, osrednje dramske osebe. Epski
jaz lahko postane tudi vodja uprizoritve, razlagalec dogajanja, kot v primeru Wilderjeve
drame Naše mesto. A v epskem gledališču še vedno ostane v ospredju beseda.
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Szondi (2000) opaţa tri stopnje v procesu odtujevanja od klasične dramske forme. V prvi fazi
se dramatiki začnejo zavedati izčrpanosti podedovanih oblik. Ibsen tradicionalno velja za
očeta sodobne drame. Kasneje se mu pridruţijo še Strindberg, Maeterlinck, Čehov,
Hauptmann. A ţe pred njimi je bil zelo inovativen na primer Büchner. Drugo fazo je Szondi
videl kot prehodno obdobje, nekje vmes med poskusi ohranjanja in preseganja tradicije:
eksistencialistična drama, enodejanka in konverzacijska igra ter naturalistična drama. Tretja
faza se kaţe v zavestnih odmikih od klasične forme, v različni obdelavi posameznih dramskih
komponent. Tradicionalne igre imajo jasen tukaj in zdaj, sodobne igre se dogajajo nekje in
nekoč. Ni več absolutne sedanjosti drame. Sodobne drame pogosto segajo v preteklost ali so
sestavljene iz kolaţa različnih prostorsko ločenih časov.
Jean-Pierre Sarrazac se strinja s Szondijem, da je kriza drame postala očitna v času
Zolaja, Mallarmeja, Ibsena in Strindberga. Ta čas imenuje »naturalistično-simbolistično«
razpotje (Sarrazac 2008: 13). Takrat je bila izumljena tudi moderna reţija in pojavile so se
ideje o gledališču, ki bi bilo osvobojeno dramske literature. Po Sarrazacovih besedah je treba
danes Szondijevo delo brati kritično in z distanco, še posebej njegovo navezavo na
heglomarksizem (prav tam). Kriza dramske forme torej izbruhne v 80. letih 19. stoletja kot
odgovor na nove druţbene odnose. Človek 20. stoletja je psihološko, moralno, druţbeno,
metafizično ločen človek. Ločen je od drugih, od druţbenega, od Boga in od simbolnih sil. V
času marksizma in psihoanalize aristotelsko-hegeljanska tradicija medosebnega konflikta, ki
narašča in se razreši v katastrofi, nima več mesta. (prav tam: 14)

2. 2 ISKANJE NOVE DRAMSKE FORME, SVOBODNA FORMA
V dramatiki 20. st. se pojavlja alogičnost in nekavzalnost, raztrgana in celo nerazumljiva
zgradba, s skritim ali odsotnim zapletom, z dramskimi osebami, ki nimajo jasnega poloţaja v
dramskem konfliktu. Pogosto se znotraj moderne drame pojavljajo različni samostojni epskolirski elementi. Najbolj opazno pa se je po Poniţevem mnenju spremenil dramski jezik. (Poniţ
1996: 42) V tradicionalni evropski dramatiki do romantike je bil dramski jezik privzdignjen
nad vsakdanjo govorico. Bil je pomensko bogat in izrazno umetelen, največkrat v verzih. Z
nevezano besedo se v 18. in 19. stoletju spremeni tudi semantika, vdirajo prvine vsakdanjega
pogovornega jezika, dialektov, slengov in ţargonov.
Po mnenju Sarrazaca skuša sodobna dramatika zbliţati klasično dramsko
(katastrofičen odnos do drugega in do sebe) in epsko-lirsko (odnos do druţbe, sveta, vesolja),
ne da bi bilo eno podrejeno drugemu. Namesto konca krize, ki se izteče v epsko gledališče,
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Sarrazac predlaga koncept rapsodije – rapsodični nagon, ki deluje v dramski formi. (Sarrazac
2008: 23) Gre za dramsko pisavo kar najbolj svobodne forme, a vseeno ne pomeni popolno
odsotnost forme. To je gledališče in drama, ki vedno preizkuša svoje lastne meje.
Małgorzata Sugiera se sprašuje, ali je izraz drama sploh še primeren za sodobna
besedila, ki se zavestno odmikajo od pravil tradicionalne drame (Sugiera 2008: 27). Roland
Schimmelpfennig v drami Arabska noč na primer sploh ne loči več med replikami oseb in
didaskalijami. Tako se povsem podere tradicionalno razlikovanje med glavnim in stranskim
besedilom v drami. Odrska realnost se gradi ne samo preko vidnega, ampak tudi preko
pripovedi, ki so didaskalije (prav tam: 32). Brechtovo epsko gledališče in Ionescova
antidrama, gledališče absurda, sta s svojim radikalnim zanikanjem tradicionalnega modela
drame ravno ohranjala njegovo vitalnost (prav tam: 35). Antidrama se z nasprotovanjem
naslanja na vedenje in pričakovanja publike po ustaljenih oblikah. Sodobni teksti pa opuščajo
takšno direktno polemiko s tradicionalnim modelom. Lahko jo zgolj parodično citirajo kot
eno od moţnih oblik.
Sodobna dramatika in gledališče zavračata imitativno reproduciranje, reprezentacijo
resničnega ţivljenja v klasični italijanski škatli, zaupanje v iluzijo, mehanizme projekcije in
identifikacije. Ni več enega samega prevladujočega pomena upodobljene realnosti, gledalec
oziroma bralec ima na izbiro več interpretacij in pomenov (prav tam: 34). Gledališče tako
danes ni več nujno prostor reprezentacije in predstavljanja, ampak je lahko mesto kritičnega
spoprijema z njegovimi lastnimi predpostavkami, na novo definiran prostor imaginacije. Gre
za kontinuiran proces konstrukcije pomenskih zvez (Poschmann 2008: 107). To pa pomeni
novo svobodo in konec linearnega branja dramskih predlog.

2. 3 POSTDRAMSKO GLEDALIŠČE
Pojem postdramskega gledališča je uveljavil Hans-Thies Lehmann konec 20. stoletja. V
postdramskem gledališču je besedilo enakopraven del gestičnega, vizualnega, glasbenega,
telesnega in drugih gledaliških sredstev. V zgodovini je prvo gledališče izviralo iz rituala in
plesa. V novoveškem literarnem gledališču je besedilo kot ponudba smisla prevladalo nad
drugimi odrskimi sredstvi. Konec 19. stoletja je bilo literarno dramsko gledališče ţe dodobra
izdelano, na poti izčrpanosti. Razvoj v postdramsko je sledil etapam samorefleksije,
dekompozicije in ločevanja elementov dramskega gledališča. (Lehmann 2003: 61)

10

Po Lehmannu je bistvo drame konflikt med protagonisti in njihove odločitve, ki se razgrnejo
preko dialoga (Lehmann 2017: 40). Hkrati opozarja, da je v sodobni druţbi vse manj
medosebnih konfliktov med protagonisti. Druţbeni konflikti izhajajo iz anonimnih centrov
moči, globalnih ekonomskih interesov, trgov ter strategij, premikov in nenadnih sprememb v
razmerjih oblasti, ki so vedno manj odvisni od individualnih akterjev. Lehmann zaključi, da je
v odsotnosti relevantnih protagonistov postalo dramatiziranje konfliktov med dramskimi
osebami vprašljivo in omenja dramatika Heinerja Müllerja, ki je nekoč izjavil, da odkriva,
kako je vedno teţje napisati dramo. (prav tam)
V 20. stoletju je postalo za dramsko pisanje in postdramsko gledališče bistveno
odkrivanje novih gledaliških moţnosti. Ta prizadevanja je pospešil gledališki nastop
neoavantgarde. Vplivno je bilo zlitje eksistencialistične filozofije in gledališča absurda.
(Lehmann 2003: 66) Sodobno gledališče zavrača klasičen ideološko nabit tip odrske
reprezentacije in postavlja nasproti kaotično mnoštvo zaznav in energij. Ni več logično
organiziranih zgodb, temveč gre za spodbujanje različnih zaznavnih in spoznavnih procesov.
Gledalci se ne identificirajo z liki, ampak v procesu gledanja sebe dojamejo kot subjekte
lastnih dejanj zaznavanja in prepoznavanja resnice. (Sugiera 2008: 44)
V drugi polovici 20. stoletja so se pojavile teţnje po reteatralizaciji gledališča in
poudarjanje estetskih kvalitet samega gledališča, neodvisno od besedila – v ospredje so stopili
čas, prostor, materialnost telesa. Postdramsko gledališče lahko nastane iz različnih pobud: iz
ideje, koncepta, slike, občutka, filma, reţijske knjige … (Šorli 2014: 37) Zelo vpliven je bil
Artaudov poziv k bistvu gledališke umetnosti v okviru estetike, ki je iskala bistvo vsake
umetnosti posebej. Performans je zavračal teatralnost jezika, besede, pripovedi. Odklonitev
teatralnosti v kontekstu performansa je zavrnitev narativne, diskurzivne in mimetične plati
tradicionalnega gledališča (prav tam: 64).
Za novo gledališče je torej ključno ustvarjanje brez vnaprej določenega cilja in smisla,
brez hierarhije, strukturiranega pomena ali vzročne logike. Lehmann pravi, da je s prihodom
Artauda v gledališču prenehal dominirati Logos (Lehmann 2008: 237). Večji pomen je dobilo
telo, dihanje, ritem, fizična prisotnost telesa in njegova erotičnost. Novo gledališče se je vrnilo
k elementom ritualnosti, ki omogočajo iracionalno izkušnjo. Besedilo tako ni več v ospredju.
Gledališče se ne trudi več, da bi naredilo glas človeškega subjekta razumljiv in slišen, ampak
zgolj odpre prostor, ki ga mora gledalec sintetizirati. Besedilo je arhitektonsko razpršeno in
beseda pogosto profana, poniţana v surov, pogovorni jezik. (prav tam: 238)
Toda Lehmann opozarja, da dialog v sodobnem gledališču vseeno ne izgine. Medtem
ko dialog na odru pojema, se z novim poudarkom vrača med oder in občinstvo (Lehmann
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2008: 238). Ponovno odkrije svojo edinstveno moţnost neposredne komunikacije. Trenutek
proizvajanja je tudi trenutek recepcije. Publika je v novem gledališču prepletena z ritualom
podobnimi procesi, močno doţivlja svojo lastno prisotnost, ukvarjati se mora z različnimi
provokacijami. Prej je bilo gledališče neko fiktivno vesolje, ki je bilo predstavljeno publiki s
pomočjo gledaliških znakov, zdaj pa se gledališče zaveda svoje edinstvene situacije v pomenu
konstrukcije dogodka. Mediji večinoma delujejo tako, da pozabimo postopek proizvodnje
slik, sodobno gledališče pa ne (prav tam: 240). Izraz postdramsko namiguje, da sta drama in
dramskost v gledališču del nekega (sicer daljšega) zgodovinskega obdobja, ter prinaša
drugačen pogled, ki kritično prevprašuje same temelje klasične dramske forme (Barnett 2008:
14). Izraz implicira refleksijo dramskega in ne nujno popolno zanikanje. Hkrati Barnett
opozarja, da značilnost postdramskega ni zgolj v tem, da dramskemu dodamo še eno plast
metadrame.

3 METODOLOGIJA ZA ANALIZO DRAMSKE FORME

3. 1 DRAMATIKA KOT ZVRST
Kaj dramsko besedilo določa kot dramsko? Kako se dramsko besedilo loči od ostalih
knjiţevnih zvrsti, od proze in lirike? Dramo Lado Kralj definira kot literarni tekst, ki poleg
branja omogoča ali celo zahteva uprizoritev. Zato je drama razdeljena na glavni tekst (fiktivni
premi govor) in stranski tekst, ki so didaskalije. (Kralj 1998: 5) Didaskalije kot stransko
besedilo so mišljene kot scenski in reţijski napotki in tradicionalno niso namenjene odrskemu
govornemu uprizarjanju. Denis Poniţ navaja tri značilnosti, ki naj bi bile nujne za dramsko
besedilo, in sicer sporočilo, ki mora biti zapisano v obliki neposredne sedanjosti,
samoizraţanje dramskih oseb brez pripovedovalca ter vgrajeni mehanizem, ki omogoča
prenos v scensko prostorsko-časovno strukturo (Poniţ 1996: 17). A postdramski gledališki
teksti obstajajo tudi brez teh treh značilnosti, saj sodobne performativne prakse skušajo
preseči vsa formalna pravila in pogoje.
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Manfred Pfister kot glavno značilnost dramskega besedila omenja njegovo plurimedialnost,
usmerjenost v potencialno inscenacijo. Pri tem je pomembna razmejitev na glavno besedilo,
ki ga sestavlja dialog oziroma replike dramskih oseb, in na stransko besedilo, ki ga sestavljajo
didaskalije in dramatikove opombe (Poniţ 1996: 17). V sodobnih dramskih besedilih pa
postaja ta delitev na glavno in stransko besedilo vprašljiva, saj didaskalije lahko prevzemajo
funkcijo replik in so namenjene govornemu uprizarjanju. Didaskalije lahko postanejo tudi
samostojen dramski lik.
Sam pojem drama je lahko v primeru sodobnih postdramskih ali epskih besedil
vprašljiv. Drama širše pomeni literarno delo, ki je naravnano na odrsko realizacijo v
gledališču. Literarna veda pa dramo definira tudi oţje, s kriteriji konfliktnosti in napetosti v
dogajanju, na podlagi trdne dramske strukture. V 20. st se razvije močan odmik od
tradicionalne dramatike in oţjega pojma drame. Zato Gerda Poschmann predlaga zamenjavo
zbirnega pojma drama za pojem gledališkega teksta (Poschmann 2008: 100). Ta pojem po
njenem dobro zajame dvojni značaj: kot sestavni del uprizoritve in kot literarna zvrst s
statusom besedila. Gledališko-dramska umetnost je proces konstitucije pomena, proces
dialektičnega odnosa med obliko in vsebino (prav tam: 113). Zato je treba gledališki tekst
analizirati funkcijsko kot besedilni stroj: pomembno je vprašanje, kako nekaj v tekstu deluje.
Ne samo vprašanje, kaj nekaj pomeni. Pri analizi teksta ali uprizoritve Poschmann opozarja na
zgodovinsko situacijo in druţbeni kontekst ter razmišlja tudi o postmoderni estetiki pri
obravnavi besedil (prav tam: 115, 116). Naslanja se na diskusije, ki v postmoderni vidijo vdor
avantgardistične problematike v umetnost moderne. Postmoderna je blizu estetiki avantgarde:
iskanje novih modelov uporabe znakov, emancipacija označevalca in suspenz pomena.
Poschmann v sodobnih gledaliških tekstih in reţijah vidi obnovitev, nadaljevanje in
radikalizacijo nastavkov zgodovinske gledališke avantgarde. Področja postmodernega
mišljenja, kot so estetizacija ţivljenjskega sveta in okolja, druţba simulacije, hiperrealnost,
nerazločljivost resničnosti in fikcije zaradi podvojitve realnosti, so socialni kontekst in
epistemološko ozadje, ki vpliva na estetski doţivljaj in uprizarjanje (prav tam: 116).

3.2 DRAMSKA FORMA IN SESTAVNI DELI DRAMSKEGA BESEDILA
Janko Kos v literarnem delu razlikuje dve vrsti forme, in sicer notranjo in zunanjo formo, pri
čemer notranja forma pripada vsebini oziroma je forma vsebine, zunanja forma pa je relativno
neodvisna od vsebine (Kos 1996: 78). Del notranje forme je sestava vsebinskih plasti
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literarnega dela in posebna organiziranost motivov, tem in idej v celoto (Kos 1996: 90).
Zunanja zgradba je zunanja razporeditev vsebine, razčlenjenost na manjše enote, poglavja,
odstavke, dejanja itd. (prav tam: 118)
V Gledališkem slovarju Patrica Pavisa (1997: 192) je geslo dramska zgradba
razloţeno takole: »Način, kako je dramsko delo – zlasti besedilo – razporejeno.« Razprave o
dramski gradnji vključujejo pravila in metode gradnje dramske fabule, uravnoteţenja dejanj
ali narave dramskih oseb (prav tam). Opisati zgradbo dramskega besedila pomeni opisati
vidik, s katerega dramatik organizira dogodke in dramskim osebam dodeljuje besedilo (prav
tam: 173). V Gledališkem terminološkem slovarju (Sušec Michielli idr. 2007) termin zgradba
drame pomeni zunanjo in notranjo razčlenjenost dramskega besedila in razporeditev
posameznih delov v smiselno celoto. Notranja zgradba drame pa je posebej opredeljena kot
idejna in vsebinska povezanost delov drame.
Poniţ (1996: 48) našteje tiste sestavne dele dramskega besedila, ki stalno spremljajo
razvoj evropske dramatike. To so dramsko dogajanje, dramska oseba, dramski prostor in čas
ter dramski jezik oziroma govor. Te kategorije so ključne za analizo dramske forme in lahko
pomagajo pri interpretaciji tako starejših kot sodobnejših dramskih besedil. Sodobna dramska
besedila oziroma gledališki teksti se sicer pogosto močno odmikajo od tradicionalne dramske
forme in pri tem postavljajo pod vprašaj sam obstoj in izhodiščno navezavo na temeljne
dramske kategorije. Kljub temu so te osnovne kategorije oziroma sestavni deli dramskega
besedila lahko primerna iztočnica za analizo tudi pri novejših, morda ne več dramskih
besedilih, pri katerih lahko opazujemo odmik, transformacijo ali umanjkanje tradicionalnih
dramskih kategorij.
Volker Klotz (1996) se je lotil raziskave razvoja novejše evropske dramatike z vidika
zaprtosti in odprtosti dramske forme. Ugotovil je, da od elizabetinske drame naprej obstajata
dve kontinuirani, nasprotni tendenci v razvoju dramske forme oziroma v načinu podajanja
vsebine in v rabi izraznih sredstev. Na eni strani obstaja zaprta ali tektonska dramatika, na
drugi pa odprta ali atektonska (Klotz 1996: 12). Lahko pa nastane tudi mešani dramski tip.
Klotz pri preučevanju dramske forme podrobneje analizira šest dramskih kategorij oziroma
sestavnih delov dramskega besedila: dejanje, prostor, čas, osebe, kompozicijo in jezik.
Vladimir Kralj v Dramaturškem vademekumu (1984) opisuje temeljna določila dramatike in
dramatičnega ter bralca sistematično uvaja v teorijo drame. Dramske kategorije, ki jih
obravnava, so dramsko dejanje, dramska motivika, dramski karakter, dramski govor in
tehnika drame.
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Osnovne dramske kategorije, ki jih obravnavajo različni avtorji, sem poskušala zdruţiti v pet
kategorij, s katerimi sem si pomagala pri analizi dramskih besedil Simone Semenič in Drage
Potočnjak. Te kategorije oziroma sestavni deli besedil so dramsko dejanje ali zgradba
dramskega dogajanja, dramske osebe, dramski prostor, dramski čas in dramski jezik. V delih
omenjenih avtoric sem opazovala tudi posebnosti pri povezavi forme z vsebino in iskala
morebitne postdramske poteze. Volker Klotz (1996: 13) opozarja, da je v dramski formi treba
videti tudi indic vsebine. Oblikovanje snovi v klasično zaprto ali sodobnejšo odprto dramsko
formo ustreza določenemu pogledu na svet in dramskemu slogu.

3. 2. 1 Dramsko dejanje ali zgradba dramskega dogajanja
Aristotel v Poetiki opozarja, da niso značaji tisti, ki se jih posnema, temveč njihova dejanja
(Aristotel, 2013: 37). Antična tragedija predvsem sloni na zgradbi dogajanja. Poniţ (1996: 54)
dramsko dogajanje ali dejanje označi kot tok dogodkov v drami. Za tradicionalno dramo velja,
da morajo biti dogodki organsko in logično povezani, slediti si morajo kot vzroki in učinki,
temelji in posledice. V klasični dramski strukturi dejanje lahko ponazorimo s Freytagovo
piramidalno shemo v obliki dramskega trikotnika, ki vsebuje ekspozicijo ali zasnovo, zaplet,
vrh in odločitveni moment, razplet, razsnovo in konec (prav tam). Ko je dramska napetost na
vrhuncu, na vrhu piramide, se zgodi peripetija oziroma preobrat. To je preobrat dogodkov iz
ene smeri v drugo smer, ki mora biti v skladu z zakoni verjetnosti.
V moderni dramatiki se dramska struktura močno spremeni. Ni več prostora za enotno
zgodbo in logično dogajanje. Dramske osebe ne kreirajo sveta in se ne bojujejo zoper
nasprotne sile, ampak samo še izraţajo svojo ujetost v svet, kakršen je. Dogajanje lahko
zajema tudi sanje, nezavedno, privide in nerealne prostore (prav tam: 55). V sodobni
dramatiki ne moremo iskati Freytagove trikotne sheme dogajanja. Pogosta je kroţna zgradba,
kjer je končni dogodek podoben ali enak prvemu. To pomeni ujetost sodobnega človeka v
zanko, nemoţnost rešitve, konec utopičnih idej razsvetljenstva. Konec je lahko tudi odprt, ko
avtorjeva namera ni jasna in zgodba obvisi v zraku. V sodobnih dramah dogajanje ne poteka
stopnjevito, ampak linearno.
Kralj (1984: 109–112) opisuje nekaj značilnih sodobnih odstopanj od aristotelsko
pojmovane dramske forme: 1. Filozofski traktat na odru: v eksistencialni drami pri Sartru in
Camusu so osebe nosilci idej. Namen dramatika je mentalno osveščanje publike. 2. Rušenje
odrske iluzije: epsko gledališče Brechta, politično gledališče, ki odklanja emocionalno
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zasnovo klasične drame, ki čustveno pretresa in potrjuje meščansko moralo. 3. Epski pogledi
nazaj in naprej: vpliv filmske tehnike, konec iluzije resničnega poteka časa na odru. Dramsko
dejanje se prekinja z epskimi pogledi nazaj ali naprej, s komentarji dogajanja v obliki
prividov, ţelja, spominov, sanjskih vizij … 4. Rušenje iluzije z vodjo igre: okvirni
pripovedovalec in tolmač dogajanja razlaga dejanje publiki. Osebam jemlje svobodo
delovanja. 5. Tehnika pasijonskih postaj, kjer junak preţivlja osebni pasijon. Gre za odpor
naturalizmu. 6. Projiciranje v legendarno preteklost. Sodobni dramatiki pogosto projicirajo
sodobno moralno dogajanje v pretekli mit ali zgodovinsko legendo, da bi na ta način govorili
o svoji lastni dobi.
Volker Klotz dejanje zaprte drame opiše kot sklenjen, enoten in medsebojno povezan
sklop dogodkov, kjer si vsak košček lahko zamislimo le na njegovem mestu. Posamezni deli
so nezamenljivi in nepogrešljivi za razumevanje celote. V dejanju ne sme biti nič odvečnega.
(Klotz 1996: 22–32). V zaprti drami je dejanje enoznačno, kontinuirano in uprizarja vrhunec
ţe pred samo dramo začetega razvoja dogodkov. Je izsek nečesa večjega. Dejanje je logično
sklenjeno in vsak dogodek se da logično izpeljati iz prejšnjega. Osrednji dogodek izhaja iz
dramskega konflikta. Dejanj je v zaprti drami vedno pet, tretje dejanje je središčna os (prav
tam: 67).
V drami odprte forme pa dejanje izgubi enotnost, celovitost in nezamenljivost delov
(prav tam: 94–99). V besedilu je lahko več različnih dejanj, ki niso povezana med seboj.
Posamezne dogodke je moţno nadomestiti z drugimi, moţno je vdiranje od zunaj. Enotnost
dejanja razpade, deli se osamosvojijo. Drama odprte forme dejanje artikulira na sebi lasten
način. Ni več glavnega dejanja, ki bi ga vodil en glavni protagonist. Hkrati lahko poteka več
komplementarnih linij dogajanja. V odprti drami se lahko iz prizora v prizor povezujejo
določene slike ali metafore. Lahko gre za tesno prepleten sistem odnosov, ki ga nakazujejo
besedne in slikovne verige (prav tam: 100). Dejanje se ne razplete do konca, ampak opiše
krog. Predzadnji prizor ni nič bliţje zadnjemu kot drugi prizor. V sosledju prizorov, časa in
krajev je diskontinuiteta. Strukturna načela gradnje in povezovanja dogajanja so asociativnost,
variacija in kontrast.
Za Patrica Pavisa (2008: 138) je dejanje zaporedje dogodkov. Lahko je organizirano
po neprekinjeni liniji ali pa fragmentarno. Lahko je eno osrednje dejanje ali pa pomnoţeno v
delnih manjših dejanjih ali vzporednih dejanjih. Pri analizi besedila se v neprekinjeni liniji
dejanja pokaţejo točke preobrata, kjer dejanje nenadoma dobi novo smer, in točke prehoda,
kot so ovire, konflikti, vrhunci in zastoji. V sodobnih tekstih se zmanjšuje pomen dejanja v
korist govora. Oseba pa ni več osrednja delujoča sila. (prav tam: 139)
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3. 2. 2 Dramska oseba
Kralj ugotavlja, da je šele z renesančnim individualizmom in elizabetinsko dramatiko dobila
dramska oseba poleg javnega tudi svoj osebni interes in postala samostojen element v drami.
Z razvojem psihologije v 19. stoletju so se poglobili in razvili tudi dramski karakterji. Osnova
dramskega karakterja so tipične lastnosti stanu, poklica, starosti, značaja … (Kralj 1984: 50)
V komediji so te lastnosti lahko karikirane in pripeljane do skrajnosti.
Dramska oseba je po Poniţu (1996: 48) nosilec dramskega dogajanja. Namesto
dramske osebe se včasih uporabljajo tudi izrazi dramski lik, karakter ali junak. O delovanju
dramskega lika izvemo iz besed, ki jih izreka. Po Manfredu Pfisterju (Pfister 1977, v Poniţ
1996: 50) obstajajo tri vrste dramske osebe:
1. Personifikacija. Značilna je za moralitete in duhovne igre. Dramski lik kot
personifikacija je nosilec splošnih abstraktnih lastnosti, kot so pohlep, greh, modrost
ipd. Personifikacije se pojavljajo tudi v moderni dramatiki.
2. Tip. Tipi so nosilci lastnosti, ki so značilne za večje druţbene skupine ljudi. Lahko
temeljijo tudi na karakterni tipizaciji. Individualne poteze so v ozadju. Lahko gre tudi
za zapleteno kombinacijo tipiziranih in individualiziranih lastnosti.
3. Individuum. To je kategorija dramske osebe, ki je najbolj podobna resničnim osebam.
Individuumi imajo svoje posebne individualne lastnosti, ki pridejo do izraza v stiku z
drugimi. Še posebej pogosti in dobro izdelani so bili v obdobju naturalizma.
Individuumi se lahko psihološko razvijajo in spremenijo.
V sodobni dramatiki je pogosto teţišče k odsotnosti kakršnekoli karakterizacije. Torej so
osebe na nivoju literarnih konstruktov oziroma so personificirani nosilci abstraktnih,
svetovnonazorskih in socialnih idej. Hkrati pa lahko imajo v sebi tudi drobce tipa ali
individuuma. (Poniţ 1996: 54)
V tradicionalni oziroma po Klotzu v drami zaprte forme dramske osebe vedno
pripadajo visokemu stanu. Tako so vredne tragičnosti in njihov padec je zajamčeno globok.
Osebe so oblikovane enostransko in vedno glede na nadrejeni konflikt, tako da sluţijo
glavnemu dejanju. Dramske osebe so zato sploščene in vedno ravnajo kot funkcija, ki jo
zavzemajo v druţbenem redu. Ravnajo tako, kot pritiče njihovi vlogi v druţbi. (Klotz 1996:
57) Osebe zaprte drame so preudarne, nikoli se jih ne polasti emocionalnost. Strasti ostanejo
zmerne in na distanci, področje alogičnega in nezavednega je izvzeto (prav tam: 61). Osebe v
odprti drami pa niso nujno stanovsko privzdignjene. Lahko so tudi v najniţjem druţbenem
stanu. Osebe v odprti drami so lahko na nek način nezrele, nepolnoletne. Ker so lahko
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neprisebne, fragmentarne, se dogajanja ne zavedajo in ga ne nadzorujejo. So »nedokončane«
osebnosti (prav tam: 132). Njihova nezrelost jih lahko vodi v osebno tragiko. Osebe niso več
zavarovane pred silovitimi čutnimi vtisi. Lahko padajo v zelo različne čutne sfere, doţivljajo
več in bolj intenzivno. Niso več sploščene, temveč plastične in odzivne glede na svet, ki jih
obdaja. Osebam v odprti drami primanjkuje preudarnosti. So nezavarovane, prepuščene same
sebi in brez distance, brez pregleda nad dogajanjem, saj zadaj ni nobenega občega reda. (prav
tam: 133–135) Delovanje oseb narekuje bolj nezavedno kot pa jasen premislek trezne zavesti.
Slutnje, intenzivni občutki, emocije lahko vodijo v ostre čustvene preobrate in preskoke
razpoloţenja.

3. 2. 3 Dramski prostor
Dramsko dogajanje se mora nekje odvijati. Prostor dogajanja je navadno podrobno opisan v
didaskalijah. Lahko gre za javni ali zasebni prostor. Lahko je eno samo prizorišče ali več
zaporednih ali simultanih prizorišč. Prostor je lahko označen zelo podrobno in realistično,
lahko pa samo v grobih potezah. Lahko gre tudi za izmišljen fantazijski prostor. Sodobne
drame se dogajajo tudi v praznih, brezimnih prostorih ali pa je prostor samo zelo skopo
nakazan (Poniţ 1996: 58).
Klotz (1996: 42) pravi, da je prostor v zaprti drami nesamostojen okvir brez lastne
kvalitete. Klasična tragedija se vedno dogaja v kraljevi palači ali v preddverju. Spremembe
prostora v zaprti drami ne vplivajo na potek dejanja. Prostor pripomore k občosti in tipizaciji.
Kraj zaprte drame je aristokratsko-dvorni svet, kjer je jasna hierarhična lestvica. Prostor je
enovit in implicira obče priznani druţbeni red. Prostor v drami z odprto formo pa ni več
enovit, kraji dogajanja se lahko hitro menjajo (prav tam: 115). Osebe se soočajo z različnimi
vidiki sveta, ki se izmika distancirani in urejajoči zavesti. Celota ni več poenotena z obče
veljavno idejo. Notranja stiska oseb se pogosto ujema z zunanjim pritiskom prostora. Odprta
drama se lahko dogaja v najtesnejši sobi ali pa v najširši luknji, v svetu, v neomejeni naravi
(prav tam: 125).
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3. 2. 4 Dramski čas
Dramsko dogajanje ima svoj lastni čas in je tesno povezano z organizacijo dramskega časa.
Dramatika lahko dogajanje glede na realno trajanje dogodkov krči in koncentrira ali pa
razteguje. (Poniţ 1996: 61) V klasični dramatiki med časovnim obsegom in dramskim časom
ni neskladja. Maksimum časovnega obsega je omejen na en dan. Od renesanse dalje pa drama
lahko daljše obdobje časa, ki traja več mesecev ali let, strne v nekaj ur igranega časa.
V zaprti dramski formi dejanje poteka po enem tiru in v linearni dimenziji časa (Klotz
1996: 35–40), prizori so tesno povezani in zaporedje ni zamenljivo. Dramski trenutek
sedanjosti ni pomemben, pomembna je aktualizacija predzgodbe. Zaprta drama daje velik
poudarek na preteklost in na prihodnost, napredovanje dejanja h koncu. Prizori so
obremenjeni z minulim in prihodnjim. Gledalcu je tako omogočen vpogled v globino
celotnega poteka dogajanja in distanca, s katero zajame širši kontekst. V odprti drami pa
časovni obseg ni omejen, lahko je dolg in nedoločen (prav tam: 108–114). Raztegnjen čas
lahko postane delujoča moč, ki posega v dogodke. Čas je lahko tudi okvir brezciljnega
kroţenja. Vsak prizor v odprti drami ima svoj lastni čas. Kvaliteta časa je lahko v vsakem
prizoru drugačna. Osebe izhajajo iz trenutka, spontano, nimajo pregleda nad dogajanjem, kot
je to v zaprti drami.

3. 2. 5 Dramski jezik
Starejša klasična dramatika je bila pisana v verzih, kar je sovpadalo s strogostjo,
enakomernostjo in sklenjenostjo dogajanja. Od razsvetljenstva dalje je v evropski dramatiki
prisotna nevezana beseda, ki se prilagaja neposrednemu govoru na odru. V sodobni dramatiki
je zelo pomemben monolog in lahko oblikuje celo dramo. Osebe pogosto govorijo druga
mimo druge, saj je medosebna komunikacija v sodobni drami postavljena pod vprašaj. (Poniţ
1996: 64–66)
Po klasični razdelitvi se dramsko besedilo deli na glavno (replike) in stransko besedilo
(didaskalije). Didaskalije imajo lahko različne oblike zapisa (Poniţ 1996: 66). Uvodna
didaskalija se lahko nanaša na celotno besedilo, lahko pa ima vsako dejanje svojo uvodno
didaskalijo. Drama ima lahko tudi epski prolog in epilog. Didaskalije med besedilom so lahko
skope, lahko pa so tudi svojevrsten komentar ali označbe dramskih oseb. V moderni drami so
pogosto didaskalije daljše, podobne epski pripovedi, kar lahko nudi poseben izziv za
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uprizarjanje (Poniţ 1996: 69). Sodobni dramatiki radi kršijo klasično dramsko konvencijo, da
so didaskalije kot stranski tekst le dramatikova scenska in reţijska navodila. Ivana Zajc
ugotavlja, da so te »kršitve« opazne v tem, da dramatiki v didaskalijah namerno ne podajajo
oprijemljivih navodil za uprizarjanje, pogosto izraţajo lastno mnenje o dramskem dogajanju,
kar je konvencionalno domena dramskih oseb, replike dramskih oseb pa lahko zapišejo v
tipografskem slogu didaskalij. Zaradi teh sprememb didaskalije lahko postanejo del glavnega
besedila oziroma enakovredne dialogom. (Zajc 2016: 152)
Vladimir Kralj meni, da je govor glavna oblika oziroma sredstvo prikazovanja dejanja
v drami, zato mora imeti bistvene lastnosti dramatičnega dejanja: gibanje v nasprotjih,
konflikt in napredovanje dejanja, karakterizacijo oseb in pripovedovanje o dogodkih, ki so se
zgodili zunaj pričujoče sedanjosti (Kralj 1984: 73). Govorni dialog po Kralju predstavlja
dramatično akcijo. V ozadju pa vedno daje slutiti še nekaj neizrečenega. Pomembni so tudi
premolki in tišine. Posebna oblika govora je teihoskopija ali poročila, ki jih govorijo sli,
glasniki, tudi glavne osebe o dogodkih zunaj odra. Aparte ali govorjenje vstran pa je govor
direktno na publiko, ki ga druge osebe lahko slišijo ali pa tudi ne. Posebna oblika aparteja so
tudi Brechtovi songi, ki publiki pomagajo razumeti dejanje na odru. (prav tam: 82–84)
V drami zaprte forme je jezik enoten in visok. Ni mešanice jezikov različnih stanov ali
poklicev. Ni pogovornega ali narečnega jezika. Tudi sluţabniki govorijo v jeziku velikašev.
Vse se odigrava v območju zavednega in jasno preglednega. Vse empirično je pod nadzorom.
Česar jezik ne more izraziti, v zaprti drami ne obstaja. (Klotz 1996: 69–71) Iz dialoga je
odstranjeno vse nenadno, takojšnje in neartikulirano. Osebe reagirajo iz območja refleksije. V
drami odprte forme pa se kaţe pluralizem jezika: jezik ni enoten, osebe govorijo različno in
pripadajo različnim stanovom z lastnimi jezikovnimi značilnostmi. Jezik označuje poklic,
karakter, čustveno stanje itd. (prav tam: 151, 152) Stavki niso jasno slovnično povezani in
artikulirani. Pogosto so nanizani po nezavednem asociativnem zaporedju. Velikokrat tudi
manjkajo stavčne strukture, prisotne so elipse. V osebah odprte dramske strukture je
nezavedno močnejše od razuma, govorijo in ravnajo spontano (prav tam: 160–169). Dialog le
v majhni meri ţene dejanje naprej. Vsebinsko posreduje predvsem izpovedi oseb, odzive na
situacije in notranja razmerja med osebami. Razumevanje med osebami odprte drame je zelo
omejeno. Pogosto govorijo eden mimo drugega, kot bi govorili v dveh različnih prostorih
(prav tam: 177).
Patrice Pavis piše o tem, da je dramski jezik stilizacija običajnega jezika, ne pa golo
posnemanje. Pomembna je ţivost in plastičnost teksta, zmoţnost, da se modelira po glasu in
telesu igralcev. (Pavis 2008: 124) Pri tipih govora je moţno ugotavljati, ali gre za prozo ali
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verz, za naraven ali formaliziran jezik. Verzi imajo na primer specifične omejitve in zakone,
ki vplivajo na dramaturgijo in smisel igre. Lastnosti dialoga po Pavisu (prav tam: 125) se
kaţejo v vrstnem redu izmenjave replik, številu in naravi govorcev, razdelitvi teksta na
prizore, dejanja, sekvence … Potem še v izvoru, smeri in cilju govora, v porazdelitvi pavz, v
besedah oseb in besedah avtorja. Pomemben je tudi intertekst, ki zajema aluzije ali vire iz
drugih tekstov: vizualni, literarni, kulturni, medijski itd. Pavis (prav tam: 128) omenja tudi
metatekstovni nivo igre, ki se zgodi, ko se igra nanaša na lastno izjavljanje, ko prelomi s
konvencijo fikcije. Ko tekst oseb govori o samem jeziku in preverja svoje postopke, govorimo
o metajezikovni funkciji.
Status dramskega besedila se je v zadnjih desetletjih močno spremenil in z njim tudi
status dramskega dialoga. Po Toporišiču (2015: 90) je absolutna drama, kot jo je definiral
Peter Szondi in v kateri je dialog poglavitna komponenta gradnje, postala zgolj eden od
moţnih dramskih diskurzov. Hkrati dialog ni več osrednji princip izraţanja, ampak so moţne
raznolike besedilne taktike: od didaskalij in opisov, ki so bliţje romaneskni obliki, do
pripovednih, esejističnih, teoretičnih in drugih »hibridnih« tehnik, ki bralcu oziroma gledalcu
razkrivajo, da tisto, kar bere ali gleda, ni več realistični dialog klasične strukture absolutne
drame. (prav tam)

3. 2. 6 Postdramski elementi v sodobnih dramskih besedilih
Hans-Thies Lehmann (2008: 241, 242) za novi status besedila v gledališču predlaga termin
besedilna pokrajina. Po njegovem so splošne poteze novega poloţaja gledališkega teksta
naslednje:
-

Pomena nekega besedila se ne sporoča več publiki kot nekaj izgotovljenega, temveč se
vzpostavi specifična gledališka situacija, ki nudi moţnost različnih vrst komunikacije,
ki implicirajo moţnosti, ne pa tudi nujnosti pomena.

-

Tipi nove tekstualnosti, vtkani v medbesedilne kriţne reference: zbor, naracija,
monolog, kolaţ, montaţa, poliglosija, simultanost.

-

Besedilne pokrajine, vizualna dramaturgija, vdor realnega, redukcija fiktivnega
vesolja.

V svoji monografiji Lehmann (2003: 101–125) opisuje štiri značilnosti, ki so pomembne za
odnos med postdramskim gledališčem in besedilom: pomanjkanje sinteze, sanjske slike,
sinestezija in dogodkovni tekst. Sinteza v postdramskem gledališču ne more biti več jasno
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artikulirana. Gledališče lahko artikulira samo implicitne in dvoumne teze, ki zadevajo
zaznavanje. Recepcija je tako odprta in razdrobljena. Simultana mnoţica znakov na odru je
podobna zmešnjavi realne vsakodnevne izkušnje. To je po Lehmannu (2003: 102) bolj
avtentičen način pričevanja o ţivljenju, kot je to moţno z določeno umetniško
makrostrukturo, kakršna je drama, saj realnost sestoji bolj iz nestabilnih sistemov kot iz
zaprtih krogotokov, na kar umetnost odgovarja z nejasnostjo, polivalenco in simultanostjo.
Zaradi pomanjkanja smiselne sinteze se odpira prostor za skupnost različnih
posameznih fantazij in sanjskih slik. Scenske umetnosti se pribliţujejo sanjski strukturi, ki
spominja na kolaţ, montaţo in fragment, kjer ni hierarhije med podobami in besedami. In ni
več logično strukturiranega poteka dogodkov. Za sinestezijo v novem gledališču je značilno
nagnjenje k skrajnosti, popačenju, čudaštvo in fantazija, paradoksnost. Gre za heterogenost,
kjer vsak element lahko nadomesti drugega, kjer so moţne neštete povezave, ki jih mora
gledalec sam aktivno iskati. Sinestezija tako postane eksplicitna ponudba aktivnosti v
gledališču kot komunikacijskem procesu (prav tam: 103).
Dogodkovni tekst v gledališki uprizoritvi Lehmann (prav tam: 105–125) veţe na
specifično gledališko situacijo, kjer je bistvena vloga gledalca in komunikativni proces med
njim in odrom. Dogodkovni gledališki tekst ni več reprezentacija resničnosti, ampak zgolj
neka prezenca, je vedno nekaj posredovanega. Je bolj proces kot rezultat, bolj manifestacija in
energičnost kot pomen ali informacija. Značilna je nehierarhija gledaliških sredstev brez
enopomenskih povezav in simultanost odrskih znakov. Zaradi tega je spoznavni aparat
pogosto namerno preobremenjen, pokaţe se fragmentarni značaj naše zaznave in odpade
klasična organska povezanost v celoto. Pomemben je tudi vpliv kulture preobilja draţljajev.
Muzikalizacija (tendenca po lastni glasbeni semiotiki), scenografija in vizualna dramaturgija
(gledališče podob) so v gledališču odprli nova področja (prav tam). Staro gledališče je s svojo
fiksacijo na ganljive človeške usode prinašalo nekakšno toplino, nasprotno pa lahko sodobna
odvrnitev od psihologizacije dramskih oseb za gledalca pomeni neprijeten hlad. V novem
gledališču je bistvena telesnost, igralska prezenca, izţarevanje, verbalni smisel ni tako
bistven, telo je središče, a ni nosilec pomena. Gledališče samo sebe razstavlja kot umetnost v
prostoru in času. V tradicionalnem meščanskem gledališču je uprizorjena realnost ločena od
okolice, v postdramskem gledališču pa je gledališka fikcija predmet samega oblikovanja. Igra
se s strukturo zaznave in vdorom realnega na oder. Nagiba se k razstavi procesov, prehaja v
praznovanje, debato, javno dejanje in politično akcijo – v gledališki dogodek, ki je blizu
performansu in hepeningu (prav tam).
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Besedilo v postdramskem gledališču doleti desemantizacija (Šorli 2014: 76). Besedilo postane
le eden od enakovrednih elementov uprizoritve. Postdramsko gledališče napade predstavljalno
funkcijo jezika, razstavi jezikovni material, značilna je dekonstrukcija in poliloškost. Sodobna
kultura se oblikuje z različnimi uprizoritvenimi procesi, ne zgolj z besedili: z rituali,
praznovanji, igrami, tekmovanji, predstavami … Zgodi se performativni obrat k drugim
uprizoritvenim procesom. Znotraj širšega pojma gledališkega teksta je drama le zgodovinska
podzvrst. Šorli (prav tam: 80) opiše glavne značilnosti ne več dramskega gledališkega
besedila: izginjajo načela naracije in interpretacije oseb, izginja red fabule, zgodi se
osamosvajanje jezika, njegova poetična in čutna resničnost, namesto dialoga je pogosto
soočenje govornih ploskev, v ospredju nezavedno namesto jaza in ţelja namesto volje. Novo
gledališko besedilo je postdrama (prav tam: 81) in lahko preseţe klasično delitev na lirsko,
epsko in dramsko. Nove tekstne prakse po mnenju Blaţa Lukana (2012: 167) ne pomenijo
nujno radikalnega preloma s tradicionalnim ali modernističnim dramskim pisanjem, temveč
gre za radikalizacijo nekaterih formalnih dramskih in dramaturških postopkov in njihovo
razmerje do uprizarjanja.
V postdramskem gledališču se še poglobi konflikt med besedilno predlogo in
uprizoritvijo na odru. Pred Logos besedila stopijo dihanje, ritem in prezenca telesa (Lehmann
2003: 178). Pri tem pomen ni nujno posredovan z odra na gledalce, saj gledališče postane
prostor, ki se izmika zakonom smotra in enotnosti. Igralci se v postdramskem gledališču
pogosto z improvizacijo odzivajo na besedilo in razvijajo osebne geste. Pri tem ne utelešajo
določenih dramskih oseb. Lehmann ugotavlja, da je v postdramskem gledališču napadeno
samo jezikovno predstavljanje resničnosti. Namesto tega imamo lahko posamezne glasove,
zvoke, besede, stavke, ki jih ne povezuje noben smisel, pač pa samo še scenska kompozicija.
Moţna je tudi montaţa iz drobcev pogovorov in nepovezanih vsakdanjih fraz. Pogosto pride
do razpada stilistične in logične koherence. Značilna je večjezičnost, uporaba različnih
jezikov in kulturnih kodov. (prav tam: 179–181)
Tomaţ Toporišič (2010: 343) v svojem članku, v katerem omenja tudi Simono
Semenič in Drago Potočnjak, opozarja na dve posebnosti in svojskosti sodobne slovenske
literarne in gledališke umetnosti, in sicer na rizomatično naravo medbesedilnosti in na
medmedijskost. Po njegovih besedah se danes v pisavi za gledališče pogled na avtorja, tekst
in bralca močno spreminja. Toporišič pojem teksta kot rizoma, ki ga povzema po Deleuzu in
Guattariju, opredeli kot nekaj, kar je nehierarhično, medbesedilno in medmedijsko vezljivo.
Kateri koli del rizoma oziroma teksta se lahko poveţe s katerim koli drugim delom in nima
več hierarhičnega središča. (prav tam) Na ta način so moţne neskončne povezave oziroma
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tkanje intertekstov »znotraj semiosfere literature, gledališča ali kulture kot potencialno
neskončnega prostora, neskončnega rizoma z vedno beţečim robom«, povezave oziroma vezi
med teksti in mediji pa so lahko heterogene, raznovrstne (Toporišič 2010: 348). Ne več
dramski tekst je tako za Toporišiča eden izmed elementov tkanja različnih medbesedil v
rizomski strukturi. Dramski dialog pa je samo eden od moţnih diskurzov v tekstu.
Dialoška oblika se je v sodobnih dramskih besedilih znašla v druţbi heterogenih
besedilnih taktik, od proznih do esejističnih, teoretičnih in hibridnih, ki jim je vsem skupen
poskus ustvarjanja oblik onstran drame in iskanje novih matric teatralnosti (Toporišič 2015:
89). Pri tem Toporišič opozarja, da ne gre zgolj za fragmente in materiale, nabrane tu in tam:
»Dramska forma se je dekonstruirala, hkrati pa se besedilo za gledališče gradi tudi s pomočjo
elementov dramske forme. Gledališko besedilo pa je hkrati, v nasprotju z absolutno dramo kot
objektivizacijo, postalo tudi subjektivno; avtor se zavestno ne odreče temu, da bi govoril v
lastnem imenu, ampak postane subjekt besedila ne le pri didaskalijah, ampak v celotnem
besedilu.« (prav tam: 100)

4 DRAMATIKA DRAGE POTOČNJAK IN SIMONE SEMENIČ

Pezdirc Bartol ugotavlja, da segajo začetki dramskega pisanja ţe k prvim slovenskim
pisateljicam, Luizi Pesjak in Zofki Kveder, a sicer so bile dramatičarke v slovenski literarni
zgodovini redke (2016: 269). Šele po letu 2000 opaţa skokovit prodor dramatičark, njihova
pisava pa nastaja in se razvija v tesni povezanosti s praktičnim gledališkim delom (prav tam).
Draga Potočnjak je priznana slovenska dramska igralka in je ţe od leta 1981 stalna članica
igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča. Ukvarja se tudi z gledališko
pedagogiko. Več let je vodila dramsko skupino Nepopravljivi optimisti, ki so jo sestavljali
vojni begunci iz Bosne. Simona Semenič je dokončala študij dramaturgije na Akademiji za
gledališče, radio, film in televizijo in poleg pisanja dramskih besedil deluje kot svobodna
umetnica na področju gledališke reţije, dramaturgije, performansa in gledališke pedagogike.
Drago Potočnjak in Simono Semenič sem izbrala, ker sta med najbolj plodovitimi, uspešnimi
in prepoznavnimi dramatičarkami pri nas. Obe avtorici sta bili za svoja dramska dela večkrat
nominirani in nagrajeni z najvišjo drţavno nagrado za dramsko pisanje. Grumovo nagrado za
24

najboljše dramsko besedilo je Draga Potočnjak po petih nominacijah (Sanje in strah; Metuljev
ples; Alisa, Alica; Kalea; Vse lepo in prav) kot prva ţenska avtorica prejela leta 2007 za
dramo Za naše mlade dame. Simona Semenič pa je priznanje dobila trikrat, in sicer leta 2009
za 5fantkov.si, leta 2010 za 24ur in 2015 za besedilo 7kuharic, 4soldati in 3sofije.
Draga Potočnjak se je rodila leta 1958 v Prelogu na Hrvaškem in se leta 1964 z
druţino preselila v Slovenijo. Z dramskim pisanjem je pričela na začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja, ko je bila kot ţenska dramatičarka v našem prostoru praktično osamljen
pojav (Pezdirc Bartol 2016: 271). Njen opus obsega preko 20 dram, radijskih iger in besedil
za otroke. Med najodmevnejša dramska besedila sodijo Sanje in strah (1991); Metuljev ples
(1993); Alisa, Alica (1997); Kalea (2000); Hrup, ki ga povzročajo ţivali, je neznosen (2002);
Smer zahod (2003); Vse lepo in prav (2005); Za naše mlade dame (2006) in Srce na dlani
(2014).
Simona Semenič se je rodila leta 1975 v Postojni. Z dramskim pisanjem je začela po
letu 2000. Znotraj gledališča Glej je več let vodila program PreGlej, ki se je ukvarjal z
razvojem in promocijo sodobne slovenske dramatike. Tako kot Draga Potočnjak je tudi
Simona Semenič zelo plodovita avtorica, ki je samostojno ali v soavtorstvu napisala več kot
20 dramskih besedil. Med njimi so najpomembnejša besedila Nogavice (2005); Ljubi Vili
(2005); 24ur (2006); Nisi pozabila, samo ne spomniš se več (2007); Let nad kukavičjim
gnezdom (2007); Jaz, ţrtev (2007); 5fantkov.si (2008); Še me dej (2009); Gostija (2010);
vsega je kriv boško buha (2011); medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in modrosti
(2011); 1981 (2013); 7kuharic, 4soldati in 3sofije (2014); mi, evropski mrliči (2015) in to,
jabolko zlato (2016), ki je bilo v letošnjem letu (2017) tudi nominirano za nagrado Slavka
Gruma. Iz obseţnega opusa obeh dramatičark sem za analizo od vsake izbrala sedem najbolj
odmevnih dramskih besedil iz različnih ustvarjalnih obdobij, ki so med seboj tudi oblikovno
raznolika. Vsa izbrana besedila razen prvenca Nogavice (2005) in avtobiografskega besedila
Jaz, ţrtev (2007) Simone Semenič ter postdramskega besedila Drage Potočnjak Srce na dlani
(2014) so bila nominirana ali nagrajena.
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5 ANALIZA DRAMSKE FORME IZBRANIH BESEDIL
DRAGE POTOČNJAK

5.1 SANJE IN STRAH
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Dramski prvenec Drage Potočnjak Sanje in strah je bil napisan leta 1991 in leta 1993
nominiran za Grumovo nagrado za najboljše novo dramsko besedilo. Takrat je prvič v
zgodovini podeljevanja nagrade nominacijo prejela ţenska avtorica. Leta 1996 je bilo
besedilo uprizorjeno v Slovenskem mladinskem gledališču pod naslovom Slepe miši.
Potočnjak se v svojem prvem dramskem besedilu ukvarja s problematičnim odnosom med
materjo in hčerjo, ki zaradi preteklih travm ţivita v neprestanem konfliktu in pred teţavami
beţita v imaginarni svet igre.
Dramsko dogajanje prikazuje en večer v ţivljenju matere in hčere, ki stanujeta v revni
garsonjeri. Mati je upokojena kronična pijanka, hči pa brezposelna bivša igralka. Preţivljata
se z materino skromno pokojnino in občasnim prosjačenjem. Hči zaradi duševnih teţav nikoli
ne zapusti stanovanja. Takoj je jasno, da je njun odnos skrhan in napet, negativna čustva ju
neprestano vodijo v konflikte. Ţe na začetku mati hčeri primaţe klofuto, a ona ne reagira
burno, kot da bi bila klofut ţe navajena. Do matere se obnaša precej nespoštljivo in izzivalno,
na trenutke infantilno. Hkrati pa jo tudi mati obravnava kot majhnega otroka in ji ne pusti, da
bi se počutila kot samostojna oseba. Potočnjak pretekle druţinske travme razkriva s pomočjo
analitične dramske tehnike (Kralj 1984). Skozi dialog matere in hčerke izvemo, da je bila hči
nekoč uspešna igralka, da je bila poročena, a jo je moţ zapustil. Nekega dne je doţivela
psihični zlom in se poskušala ubiti. Mati je preprečila njen samomor. Po tistem je hči pustila
igralski poklic ter se zatekla k materi.
Ko je hči še odraščala, se ji je mati popolnoma obesila za vrat in skušala preko nje
uresničiti svoja stremljenja ter osmisliti svoje prazno ţivljenje. Tako hči nikoli ni imela
nobenega prostora zase in nikoli ni mogla ugotoviti, kdo je in kaj si v resnici ţeli. Ko je bila
hči še igralka, je bila mati zadovoljna, ko je lahko občudovala hčer in ţivela na njen račun, saj
ji je hči nudila materialne dobrine, kot so lepe obleke, nakit, zlata ura ipd.:
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HČI:

Štirideset let neprostovoljno igram smisel tvojega ţivljenja, mislim, da je zdaj
čas, da ga greš iskat drugam. Še bolj zdravo bi pa bilo, da ga najdeš v sebi.

MATI:

Ko bi imela vsaj vnuke.

(Mati je do konca obupana in zmedena.)
HČI:

Najdi si jih, saj je dovolj sirot. Ali pa si kupi psa, ki te bo ubogal na prvi migljaj.
Saj je to smisel tvojega ţivljenja. Popolna dresura!

(Potočnjak 1991: 38, 39)
Drama nosi podnaslov igra o igri. Konfliktno obračunavanje in razkrivanje preteklih travm se
prepleta z vstopom različnih igric, ki se jih igrata mati in hči. Med seboj preigravata različne
vloge, vsaka na svoj način poskuša psihično obvladati in manipulirati drugo. Njun odnos
temelji na odvisnosti. Ena brez druge ne moreta ţiveti, hkrati pa se zastrupljata in psihično
mučita z očitki in vzbujanjem krivde. Verbalno nasilje prerašča v fizično nasilje in
medosebno obračunavanje postaja podobno boju za ţivljenje.
Osrednje gonilo dramskega dogajanja je nemogoč odnos med materjo in hčerjo, ki
neprestano sproţa konflikte, merjenje moči in se stopnjuje proti nasilnemu koncu.
Premočrtnost razvoja dejanja je mestoma zabrisana s tehniko igre v igri, saj mati in hči
preigravata različne vloge in manipulirata ena z drugo. Dogajanje se sicer stopnjuje proti
vedno večjemu nasilju, a teţko bi ga ponazorili s klasičnim dramskim trikotnikom. Dejanje
namreč nima enega glavnega konflikta in vrhunca, temveč kontinuirano prikazuje različne
konflikte in merjenje moči, ki izhaja iz propadlega odnosa med materjo in hčerjo. Vsebuje
tudi čustveno nabite spomine, sanje in privide. Začarani krog psihičnega in fizičnega nasilja
se prekine šele povsem na koncu z dogodkom, ki bi lahko pomenil smrt hčere. Pomen konca
ni povsem jasen, saj je meja med resničnostjo in pretvarjanjem pri materi in hčeri ţe povsem
zabrisana. Struktura dejanja je tako v dramskem prvencu Drage Potočnjak bliţje odprti kot
zaprti dramski formi.

DRAMSKE OSEBE
V drami nastopata samo dve osebi, dve osrednji protagonistki, mati in hči. Obe sta
kompleksno izdelana dramska individuuma, vsaka ima svoje specifične karakterne lastnosti in
osebno zgodovino. Štiridesetletna hči ima hude psihične teţave, zato se ves čas zapira med
štiri stene in noče oditi iz stanovanja. V otroštvu jo je mati psihično zlorabljala in nanjo
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prenašala vsa svoja stremljenja in neizpolnjene ţelje. Hči je zelo jezna na mater in ji zameri,
da jo je tako napačno vzgajala. Zaradi jeze in razočaranja je hči do matere nesramna,
nespoštljiva. Velikokrat drsi v nekakšno regresijo in se obnaša kot majhen otrok. Zaradi
materine strogosti in pretirane kontrole namreč nikoli ni zmogla odrasti in se osamosvojiti,
nikoli ni zmogla postati svoja lastna osebnost. Mati je bila celo ţivljenje izjemno stroga in
zahtevna do svoje hčerke. Hči nikoli ni zmogla uresničiti vseh materinih pričakovanj. Mati je
skrajno razočarana, da je hči pustila igralski poklic, ki je prinašal slavo in stabilen zasluţek.
Razočarana je tudi zato, ker od hčerke ni dobila vnukov in ji to večkrat očita in jo s tem nalašč
hudo prizadene. Ker mati ne more več osmišljati svojega ţivljenja preko hčere in je ne more
več nadzorovati, svojo ţalost in razočaranje utaplja v alkoholu.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Prostor in čas dogajanja sta enotna. Vse se zgodi v enem prostoru in v času enega večera.
Prostor je opisan realistično: »Drama se godi danes zvečer. V sobi, ki je stanovanje, nikakor
ne dom. Prostor deluje uboţno, pusto in prazno. Na sredi je zofa, v kotu obešalnik, na njem
nekaj cunj, star polomljen stol, predal omare, nekaj posod in praznih steklenic, to je vse. Tudi
elektrike ni.« (Potočnjak 1991: 2)

DRAMSKI JEZIK
Dramski jezik je splošni pogovorni. Mati v svoji pijanosti uporablja tudi vulgarizme in niţje
pogovorne izraze. Hčerin govor je velikokrat poetično obarvan, ko se predaja sanjarijam in
beţi pred duševno stisko. Jezik se prilagaja čustvenemu stanju protagonistk. Mati in hči ne
znata ustrezno komunicirati in govorita druga mimo druge. Didaskalije so ločene od glavnega
besedila.
POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
V besedilu ni izrazitejših postdramskih značilnosti.
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5. 2 METULJEV PLES
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Besedilo Metuljev ples je nastalo leta 1993, naslednjega leta je bilo tudi nominirano za
Grumovo nagrado. Uprizoritev se je zgodila leta 1996 v SNG Drama Ljubljana. Drama
prikazuje ţivljenje disfunkcionalne meščanske druţine, ki se ne more soočiti s samomorom
matere in ţene, ki se je zgodil ţe pred leti. V druţini vladajo ostri konfliktni odnosi. Oče ţivi
sam s tremi odraslimi hčerami, ki so se vse vrnile nazaj domov, razočarane nad ţivljenjem.
Dogajanje se osredotoča na prikaz kompleksnih, napetih in nefunkcionalnih odnosov znotraj
druţine, ki jo je pred leti doletela izguba matere. V enem samem večeru, na obletnico
materinega samomora, se druţinski konflikti stopnjujejo do končne katastrofe. Za druţino je
preteklost vir zla, ki tudi sedanjost sili v nevzdrţnost (Jacek Kozak 2010: 349).
Drama je razdeljena na dve dejanji. V prvem dejanju spoznamo, da protagonisti ţivijo
nesrečna ţivljenja in da jih preganjajo travme iz preteklosti. Ante, postarani oče, govori sam s
seboj in se ukvarja z namišljenimi golobi. Njegove tri odrasle hčerke Agata, Adela in Ana so
prepričane, da zaradi demence ne more več skrbeti sam zase. Vse tri sestre so se vrnile nazaj
domov. Starejša sestra Agata je izgubila moţa in je ostala sama ter neizpolnjena. Dvojčici
Adela in Ana sta v hudem sporu, saj Ana ljubimka z Adelinim moţem Davidom, s katerim je
Adela ravno v postopku ločevanja. Zapustila ga je in s seboj vzela tudi najstniško hči Leno.
Konflikt med dvojčicama se še stopnjuje zaradi spora glede Lene. Adela je prepričana, da ji
Ana ţeli ukrasti hčer. V drugem dejanju se s prihodom Adelinega bivšega moţa Davida
napetosti in konflikti med osebami še stopnjujejo. David se silovito sporeče z Ano, s katero
imata za sabo propadlo ljubezensko zvezo:
DAVID:

Poljubček mi daj, pa te izpustim. Me imaš še kaj rada?

ANA:

Rajši umrem, kot da se dotaknem tvojih … umazanih ust.

(Ana se krčevito brani, David jo vse močneje stiska in priţema k sebi, poljublja povsod.)
Te bom pa jaz. Na ta mehka lica, na vroče ustnice, na prsi, lase, na tvoje
neţne rokice...
ANA:

Pusti me, slišiš, pusti me, če ti rečem!

DAVID:

Srnica moja mala, srnica sem te klical, polhek moj zlati...

(Ana ga ugrizne, David jo sune od sebe.)
Prasica! Prasica! Kdo pa misliš, da si? Znucana pička! S tabo je konec, konec, slišiš?!
Kot s psom si delala z mano. Z drugimi si se lajhala, medtem ko sem čakal nate.
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Vedno si dišala po drugih moških. In jaz idiot sem to prenašal in hodil za tabo.

(Potočnjak 2010: 56)
David ţe od nekdaj ljubi Ano, čeprav se je poročil z Adelo. Hkrati pa ţeli Adelo prepričati, da
bi se skupaj s hčerko Leno vrnila nazaj domov. V prepir se vmešata tudi Agata in Ante. V
navalu čustev pridejo na dan mnoge zamere in stiske, o katerih se sicer ne govori. Za vrati je
ves čas skrita Lena, ki je vzela velik odmerek Aninega mamila. Ko je druţinsko
obračunavanje na vrhuncu, se Lena zgrudi zaradi prevelike doze. Njeno ţivljenje visi na nitki.
David pobesni in v navalu jeze ustreli Ano, ker je po njeni krivdi Lena prišla do mamil. Ana
umre. Adela v grozi z Leno odhiti v bolnišnico. V epilogu se po vseh tragičnih dogodkih
pokaţe kanček upanja za nekatere člane druţine. Na dom potrka muslimanski deček, ki ga
Agata namerava vzeti k sebi v rejo.
Na dramsko dogajanje v sedanjosti usodno vplivajo travmatični dogodki iz preteklosti,
v katere so vpeti druţinski člani. Zasnova dejanja temelji na konfliktnih druţinskih odnosih,
ki se stopnjujejo do te mere, da sproţijo niz tragičnih dogodkov. Lena vzame prevelik
odmerek mamil. Oče David, ki je zaradi ostrega prepiranja ţe na koncu z ţivci in pod vplivom
alkohola, impulzivno potegne revolver in ustreli svakinjo Ano, ki je v hišo prinesla mamila.
Dejanje se odvija hitro in premočrtno, napetost se stopnjuje proti vrhuncu, ki mu sledi
katastrofa. V tem oziru je struktura dejanja tradicionalna in je blizu zaprti formi. Dogodki so
organsko in logično povezani ter sledijo kavzalnemu zaporedju. Konec pa se s svojo
odprtostjo oddaljuje od klasične forme, saj nadaljnja usoda preţivelih dramskih oseb obvisi v
zraku. Prav tako v besedilu ni glavnega dejanja, ki bi ga vodil en glavni protagonist, temveč
so v ospredju zamotani druţinski odnosi med različnimi dramskimi osebami. Dramsko
dejanje je tako nekje vmes med klasično in bolj odprto formo.

DRAMSKE OSEBE
Travmatičen dogodek iz preteklosti destruktivno vpliva na člane druţine, ki vsak na svoj
način poskušajo reševati stisko. Med seboj si ne znajo prisluhniti ali pomagati. Ana se vdaja
drogam in lahkotnemu ţivljenju brez sluţbenih obveznosti ali druţinskih odgovornosti. Adela
je zagrenjena in nesrečna, obsedena z redom. Agata je po smrti moţa ostala sama in
osamljena brez otrok in se po uteho obrača k bogu. 75-letni oče Ante še vedno ni prebolel
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ţeninega samomora, obdajajo ga tudi občutki krivde, ker svoji ţeni ni znal pomagati. Po njeni
smrti se je zaprl vase. Pogovarja se z namišljenimi golobi ali sam s sabo.
Adela je 38-letna kirurginja, ki je bila več let nezadovoljna v zakonu, zato se je
odločila zapustiti svojega moţa Davida. Skupaj s 15-letno hčerko Leno se je vrnila nazaj
domov k očetu. Je zelo natančna, redoljubna in resna. Večino časa je zagrenjena in slabe
volje. Boli jo moţeva nezvestoba. Jezna je na svojo neodgovorno dvojčico Ano in ljubosumna
na Anin dober odnos z Leno. Adela je do hčerke Lene včasih kar pretirano stroga in
nerazumevajoča. Adelina dvojčica Ana je brezposelna novinarka in karakterno povsem
drugačna. Ima svobodomiseln pogled na svet, hrepeni po svobodi, veselju in lahkotnem
ţivljenju. Zaradi svoje vihravosti se ni nikoli ustalila in ustvarila druţine. Starejša sestra
Agata je 50-letna učiteljica, umirjena in zmerna. Njeno ţivljenje je prazno in osamljeno, zato
se odloči, da bo posvojila begunskega otroka. Ozkogledna Adela temu oporeka, ker je otrok
druge vere.
Dramske osebe so individuumi, ki so kompleksno zgrajeni in imajo veliko različnih
individualnih potez in svojo osebno zgodovino. Osebe se prepuščajo močnim čustvenim
izbruhom in opojnim substancam. Ante je še dodatno zmeden zaradi starostne demence,
David je zaradi alkohola še bolj napadalen, Ana se predaja omami z drogo, h kateri usodno
poseţe tudi najstnica Lena. Nezrelost oseb vodi v tragičen konec. Čustva in močni afekti
usmerjajo dramsko dogajanje h katastrofi, ko David v navalu hude jeze impulzivno strelja.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Čas in kraj dogajanja sta enovita. Vse se zgodi nekega večera v stari meščanski druţinski vili.
Osrednji prostor dogajanja je velika in čista kuhinja, ki je hkrati jedilnica. Enoten kraj in čas
dogajanja implicirata zaprto formo in klasično dramsko strukturo.

DRAMSKI JEZIK
Dramski jezik je zelo razgiban in ni enoten, kot je sicer značilno za dramo zaprte forme.
Tatjana Stanič v gledališkem listu uporabi prispodobo, da gre v drami za ples jezikovnih
zvrsti, saj so v drami zajete vse socialne zvrsti razen narečja (Stanič 1996: 31). V besedilu se
na splošno kaţe jezikovna dvojnost: na eni strani je prisotna visoka, poetična in rimana
govorica, na drugi pa splošni ali niţji pogovorni jezik, ki se na trenutke spusti celo do
vulgarnosti (prav tam). Lena in Ana uporabljata tudi izraze slenga (mega, teţiti nekomu).
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Jezikovna dvojnost se kaţe ţe v naslovu in podnaslovu. Naslov Metuljev ples je metaforičen
in poetski, podnaslov oziroma ţanrska oznaka meščanska igra pa je bolj stvarna in igro
postavlja v realistični okvir meščanskega sveta. Dramsko besedilo upošteva klasično delitev
na glavno in stransko besedilo. Didaskalije so rabljene na tradicionalen način.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Besedilo nima postdramskih elementov.

5. 3 ALISA, ALICA
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Drama Alisa, Alica je leta 1997 na Tednu slovenske drame prišla v oţji izbor za Grumovo
nagrado. Krstna uprizoritev se je zgodila leta 2000 v Slovenskem ljudskem gledališču Celje.
Besedilo govori o mladoletni bosanski begunki Alisi, ki je v konfliktnem odnosu s svojo
slovensko skrbnico Magdo. Alisa je morala zaradi vojne pribeţati iz Bosne v Slovenijo, ostala
je sama in popolnoma odvisna od Magde. Magda pa Alisin poloţaj izkorišča in jo na različne
načine poniţuje. Drama je razdeljena na dve dejanji. V ospredju je individualni konflikt med
meščansko gospo Magdo in mladoletno begunko Aliso, ki je ostala sama in brez vsega. Med
njima se razvije odnos, ki temelji na poziciji gospodarice in sluţkinje.
V prvem prizoru spoznamo Aliso, ki se med pospravljanjem pretvarja, da je
gospodarica Magda. V tem oponašanju svoje nadrejene je podobna sluţkinjam iz Genetove
absurdne drame Sluţkinji. Magda si noče priznati, da jo je moţ zapustil zaradi ljubice in vsak
večer pričakuje, da bo prišel domov na večerjo. Njun zakon je močno trpel ţe dolga leta pred
moţevim dokončnim odhodom. Magda v svoje nezdrave fantazije sili tudi Aliso, ki mora vsak
dan skuhati popolnoma enako večerjo za Magdinega moţa Vitomila, ki seveda na večerjo
nikoli ne pride, zato mora ostanke hrane Alisa naslednji dan pojesti za kosilo.
V razvoju dogajanja se vedno bolj jasno kaţe temeljno nasprotje in nemogoč odnos
med varuhinjo in varovanko. Slavko Pezdir o njunem odnosu zapiše, da Magda od Alise
pričakuje, »da bo iz hvaleţnosti za golo preţivetje in potrošniško blagostanje brezhibno
odigrala nadomestilo za njenega toliko ţelenega otroka, kdaj pa nemara celo hišno ljubico za
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njenega spolno nenasitnega moţa.« (Pezdir 2000: 911) Med ţenskama, ki vsaka zase
preţivljata hudo ţivljenjsko stisko, se odvija pravi sadistično-mazohistični spopad:
Dolga tišina. Magda seţe v ţep in potegne ven fotografijo, vzame vţigalice.
MAGDA: Čeden tale tvoj očka, zelo čeden … Prav nič mu nisi podobna. Mama? No, ja … A je
bila starejša od njega? Ja, da izgleda malo zmatrana! Madona, koliko otrok? In vsi so zgoreli,
revčki. En, dva, tri … šest. A, to si pa ti? Poglej no, kakšna luštna punčka si bila … Kakšna
lička!
ALICA: Nemojte to raditi, molim vas.
MAGDA: Ti si ena packa, veš! Zakaj pa ti nisi umrla?
ALICA: Bom.

(Potočnjak 2010: 130)
Alisa se ţeli rešiti iz Magdinih krempljev, zato v svoji obupanosti skrivaj pokliče Magdino
prijateljico Zlato in njenega moţa Ljuba ter ju v Magdinem imenu povabi na obisk. A tudi
prihod Magdinih malomeščanskih prijateljev ne more rešiti Alisine situacije, saj Alisa tudi od
njiju ne more pričakovati ustrezne pomoči ali razumevanja. Izkaţeta se za nezadovoljna in
duhovno omejena malomeščana. Magda sicer poskuša Aliso pred njima na vsak način skriti in
zatajiti. Situacija Aliso tako razočara, da se ob odhodu Magdinih prijateljev odloči pojesti
škatlo uspavalnih tablet in tako končati svojo stisko. Magda je tako besna na Aliso, da jo
oklofuta in s tem se prvo dejanje konča.
V drugem dejanju se dogajanje stopnjuje proti tragičnemu koncu, odnos med Magdo
in Aliso je vedno bolj napet, okruten, mestoma nasilen. Magda se opija z alkoholom in
podoţivlja travme is svojega nesrečnega in jalovega zakona, Alisa pa zaradi omamljenosti od
tablet postaja vedno bolj predrzna in odkrita. Magdi razkrije, da je klical moţ Vitomil in se
končno najavil, da pride domov. Pove tudi, da Vitomil ţe nekaj časa prihaja ob dopoldnevih
in Aliso spolno zlorablja. Ni povsem jasno, ali si dekle to izmišlja ali ne. Magda v svoji
pijanosti nenadoma začuti naklonjenost do Alise, a to se v hipu izniči, ko Magda odkrije, da je
Alisa pri likanju zaţgala Magdino najljubšo obleko. Maščuje se tako, da pred Aliso zaţge
njeno druţinsko fotografijo, na katero je Alisa blazno navezana, saj ji predstavlja vez s pobito
druţino. Alisa v jezi in obupu zaţge Magdin poročni šopek, kar vzbudi val sovraštva in
psovk. Alisa šele s svojim samomorom ubeţi tragični usodi in Magdini psiho-fizični zlorabi.
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Dramsko dejanje je realistično verodostojno, glavni dramski zaplet jasen in enoten. Vrh
dramske napetosti se zgodi z uničenjem najbolj dragocenih spominov obeh protagonistk.
Dejanje se razplete z Alisinim pobegom v samomor in Magdinim obţalovanjem ter občutjem
krivde. Zaključek igre sicer ni popolnoma enoznačen, saj v trenutku, ko se Magda zave
Alisine smrti, pri vratih pozvoni. Drama se konča, ne da bi izvedeli, kdo je prišel na vrata.
Tudi v tem besedilu dogajanje poganjajo čustveni izbruhi. Glavna lika sta pod vplivom
opojnih substanc, kar še zmanjšuje njuno razsodnost in odpira vrata emocionalnim izbruhom.
V tem besedilu je struktura dejanja kljub odprtemu koncu bliţje klasični oziroma zaprti
dramski formi.

DRAMSKE OSEBE
Glavni dramski osebi sta gospa Magda, malomeščanka srednjih let in mlada bosanska
begunka Alisa, ki sta zelo natančno okarakterizirana individuuma. Stranska lika sta Magdina
prijateljica Zlata in njen moţ Ljubo. Magdin moţ Vitomil je večkrat omenjen, a se nikoli ne
pojavi. Alisa je zaznamovana s tragično vojno izkušnjo. Bila je priča poboju svoje druţine,
bila je preganjana in spolno zlorabljena. S tem, ko je ubeţala vojni in prišla v Slovenijo, pa ni
ubeţala nasilju in vlogi ţrtve. Psihofizično nasilje se zanjo nadaljuje v drugačni obliki. Dvojni
naslov besedila Alisa, Alica nakazuje na vzporednice Alisine zgodbe z junakinjo Alico iz
fantazijskega romana Lewisa Carrolla. Alico v Carrollovi zgodbi ugrabi zlobna Srčna kraljica,
begunka Alisa pa je ujeta med štiri stene Magdinega doma. Magda Aliso preimenuje v Alico
in ţe s tem nakazuje prilaščanje in nespoštljivost: »Če misliš, da si padla skozi zajčjo luknjo k
nam samo zato, da mi boš solila pamet, greš lahko pri tej priči nazaj.« (Potočnjak 2010: 119)
Magda Aliso grobo popravlja glede jezikovnih napak in jo posiljuje s pravilno slovenščino.
Po besedah Jerneja Novaka je Alica res padla v neki drugi svet, padla je v naš svet, zato da bi
nam povedala resnico o njem (Novak 2000: 914). Drama razkriva tabu temo, ki se ukvarja z
neprimernim odnosom Slovencev do beguncev. Ker niti besede niti fizični poskusi upora ne
zaleţejo, se Alisa na koncu zateče k edinemu moţnemu izhodu, k samomoru. Magda se
učloveči ter zave svoje krivde in odgovornosti, ko je ţe prepozno. Magda Aliso vzame k sebi
in ji finančno pomaga, a hkrati jo neprestano opominja na to, ves čas poudarja svojo
dobrodelnost in v zameno zahteva pretirano Alisino hvaleţnost, celo poniţnost:
MAGDA: Kot kaţe, si ţe pozabila, kako si bila lačna …
Alisa se vrne s pladnjem. Narejeno.
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ALISA: In gola in bosa in … Nisem, do konca ţivljenja vam bom hvaleţna. Čaj.
Alisa umetelno servira.
MAGDA: Upam, da boš res!

(Potočnjak 2010: 81)
Z razvojem dogajanja postaja vedno bolj jasno, da Magda Aliso psihično in fizično zlorablja.
Ne dovoli ji odhajati iz stanovanja, ne dovoli ji stikov z drugimi ljudmi, Alisa mora doma
kuhati in pospravljati po Magdinih navodilih, hkrati pa se Magda tudi verbalno znaša nad njo.
Magda svojo bolečino zaradi izgube moţa in osamljenosti utaplja v alkoholu, pomaga si tudi z
uspavalnimi tabletami, ki na koncu igre usodno končajo Alisino ţivljenje. Magda in Alisa sta
socialno in kulturno povsem različni. Obema ţenskama pa je skupna osamljenost in
zapuščenost. Poudarjena emocionalna plat glavnih protagonistk, njuni močni čustveni izlivi in
pomanjkanje racionalnega vedenja so značilni za dramo odprte forme.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Prostor in čas dogajanja sta enotna, dogajanje poteka linearno, kar besedilo postavlja v bliţino
tradicionalne, absolutne drame. Drama se dogaja v meščanskem stanovanju, natančneje v
salonu gospe Magde, ki je tudi jedilnica. Dnevna soba je pretirano okičena z raznim
porcelanastim okrasjem in vazami. Magda v njih kopiči stare šopke, ki jo spominjajo na
moţa. Čas je omejen na en dan in eno noč oziroma se vse zgodi »od danes zvečer do jutri
zjutraj« (Potočnjak 2010: 74).

DRAMSKI JEZIK
Osebe v drami večinoma govorijo splošni pogovorni jezik. Kadar se konfliktni odnosi še
posebej zaostrijo, jezik lahko postane vulgaren. Verbalno nasilje je še posebej značilno za
gospodarico Magdo. Alisa govori mešanico bosanskega in slovenskega pogovornega jezika.
Na nekaterih čustveno izrazitih mestih pa tudi samo bosansko. Alisa se po Magdinih strogih
navodilih trudi naučiti slovensko, a se ji posiljevanje s tujo govorico upira. Jezik v drami ni
enoten. Alisin mešani govor izhaja iz dveh različnih nacionalnih jezikov. Stavki so pogosto
razdrobljeni, skladnja je pretrgana. Zaradi visokega emotivnega naboja se trga logična
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povezanost med besedami. Jezik mehča dramsko formo v smer večje odprtosti. Didaskalije
imajo tradicionalno vlogo stranskega besedila.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
V besedilu ni izrazitejših postdramskih značilnosti.

5. 4 KALEA
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Drama Kalea je bila napisana leta 2000, objavljena pa leta 2001 v reviji Sodobnost. Krstna
uprizoritev je bila leta 2002 na Dunaju v okviru festivala Kontext Europa. Besedilo je ţanrsko
označeno kot socialna drama in govori o romski druţini, ki se na socialnem robu bori za
preţivetje. Njeni člani so obsojeni na hudo revščino in se ne morejo izviti iz njenih spon.
Osrednji protagonist je 17-letni Rom Kalea, ki se zelo trudi, da ne bi šel po stopinjah svojega
očeta, brezdelnega pijanca. Kljub velikim načrtom glede svoje prihodnosti mu ne uspe uiti
ţivotarjenju in počasnemu propadanju, ki zaznamuje njegovo druţino.
Drama je razdeljena na dve dejanji. Prvo dejanje ima tri daljše prizore, drugo pa tri
daljše in enega krajšega. Dramsko dogajanje prikazuje počasen socialni propad romske
druţine, ki glavnega protagonista Kaleo vodi do spoznanja, da ne more uiti druţbenim
predsodkom, socialni stiski in revščini. Avtorica v naturalističnem slogu prikazuje konfliktne
druţinske odnose in teţke razmere, ki dušijo mladega Kaleo. V prvem dejanju se pokaţejo
teţke socialne razmere, v katerih ţivi romska druţina zaradi materine brezposelnosti in
očetovega pijančevanja. Nimajo dovolj denarja niti za hrano in osnovno zdravstveno oskrbo.
Poleg revščine pa druţino zaznamujejo še izredno slabi druţinski odnosi. Tašča in snaha se
sovraţita, oče Dţafer hodi k prostitutkam ter pretepa svojo ţeno, hči Dţemila gre po stopinjah
očeta. Kalea je kljub mladoletnosti prisiljen v delo na črno in preţivljanje druţine. Kalea se
ţeli upreti izkoriščanju, zato se na koncu tretjega prizora odloči, da bo ušel od doma.
Med prvim in drugim dejanjem mine nekaj mesecev. Materialni poloţaj druţine se
očitno še poslabša, saj iz dogajalnega prostora izginejo vsi vredni predmeti razen radijskega
sprejemnika. Dţemila je noseča in ima ţe precej velik trebuh. Izkaţe se, da druţino muči huda
lakota. Dţemila joče od skrbi, kaj bo dala jesti svojemu nerojenemu otroku. Mama Ruiš in
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oče Dţafer zaman iščeta sluţbo. Ruiš pove, da je v mestu videla Kaleo in da je bil povsem
drugačen, umazan in razcapan. Med enim izmed druţinskih prepirov nenadoma umre babica
Durija. Naslednji prizor se začne čez pet dni. Babičino truplo je še vedno v hiši, saj ni denarja
za pogreb:
RUIŠ: Potem jo pa dajva ven!
DŢAFER: Psom za večerjo? Prekleti svet, ţivet ne moreš, umret pa ne smeš.
RUIŠ: Ne smeš se rodit kot Cigan!
DŢAFER: Znorel bom!
RUIŠ: Vedno si jim pomagal, če so te prišli prosit.
DŢAFER: Jaz pa ne bom prosil, ne bom, nikogar, rajši crknem!
RUIŠ: Pa še mi s tabo! Pogum zganjaš, ko je najmanj potrebno.
Dţafer sloni ob vratih spalnice, iz katere se sliši Dţemilin glas.
DŢAFER (Dţemili): Si nora?! (Bom rajši tebe.)
RUIŠ: Kaj je rekla?
DŢAFER: Naj jo zaţgem.
RUIŠ: Pametno.
DŢAFER: Svojo lastno mater?
RUIŠ: To zdaj vsi delajo.

(Potočnjak 2010: 252, 253)
Kalea se končno vrne domov, da bi se poslovil od mrtve babice. Mama Ruiš ga grobo
sprejme. Ko oče Dţafer zagleda sina, konflikt med njima vzplamti in vodi do fizičnega
obračuna. Kalea fizično premaga očeta, a ga pri tem tako poškoduje, da oče utrpi trajne
posledice in ostane invalid. Kalea zaradi hudega občutka krivde ostane doma in spet
prevzame nase finančno breme preţivljanja druţine. Njegove sanje propadejo in Kalea se vda
v svojo nesrečno usodo, od katere ne more pobegniti. Dramsko dogajanje na koncu prikazuje
podobne ţivljenjske razmere kot na začetku. Romska druţina ţivi v začaranem krogu
revščine, ki se prenaša iz generacije v generacijo:

KALEA: Cigani smo res prekleti!
DŢEMILA: To bi se lahko zgodilo komurkoli.
KALEA: Samo, če je dovolj beden. In kaj je imel od ţivljenja? In babi? Mama, ti?
DŢEMILA: Jaz sem super, odkar imam Dţaferčka.
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KALEA: In ko bo zrasel? Ko ne bosta imela za kruh? Ko te bo vprašal, zakaj mu ne kupiš
čokolade pa igrač in lepih oblek? Ko ga bojo sošolci pljuvali, ker je črn? Ko te bo začel
sovraţit, ker si ga rodila takšnega? Ko bo začel sovraţit sebe, beţat od doma? Ko ga boš
prvič preklela, njega in vse otroke, ki jih boš še morala spravit na svet? Ko boš preklela
moţa, kadar bo legel nate? Ko te bo pretepal, ker sovraţi sebe še bolj kot tebe? Ko bo
kletev močnejša od vseh drugih besed in boš vse globlje tonila v mrak? Ko ne boš več
vedela, kdo si in zakaj si in od kod si sploh prišla?

(Potočnjak 2010: 266)
Dramsko dejanje ima kroţno strukturo, saj prikazuje ţivljenje v kontinuirani revščini in
socialni izključenosti, iz katere dramske osebe ne znajo in ne zmorejo izstopiti. Glavni
protagonist Kalea se ne zmore boriti zoper nasprotne sile, temveč sprva skuša pobegniti pred
konfliktom, kasneje pa se vda v usodo in samo še izraţa svojo ujetost v spone krutega sveta in
nepravične druţbene hierarhije. Dogajanje je raztegnjeno na daljše časovno obdobje in
vsebuje več komplementarnih linij, v katere so vpete različne dramske osebe. Struktura
dejanja se v tej igri ţe precej odmakne od klasične zaprte strukture oziroma tradicionalne
absolutne drame.

DRAMSKE OSEBE
Glavna dramska oseba, po kateri je poimenovan tudi naslov drame, je mladoletni romski fant
Kalea. Revno in brezciljno ţivljenje v romski baraki se mu upira, zato vse svoje moči usmeri
v boljšo prihodnost in ţeli nekaj narediti iz sebe. A ostali druţinski člani ga ne podpirajo pri
njegovih načrtih. Namesto da bi ga spodbujali pri izobraţevanju, ga silijo, da z delom na črno
preţivlja druţino. Babica Durija je preveč stara in bolehna, da bi lahko delala. Mama Ruiš
mora doma skrbeti za gospodinjstvo in bolno babico. Oče Dţafer sicer zasluţi nekaj denarja z
igranjem violine, a ga prav tako zapravi za pijačo in ljubice. Hči Dţemila gre kljub
mladoletnosti po stopinjah svojega očeta in ţivi tvegano promiskuitetno ţivljenje, ki kmalu
rezultira v najstniški nosečnosti. Tako največja odgovornost in breme zagotavljanja sredstev
za preţivetje padeta na Kaleo.
Kalea je edini izobraţen član druţine in ţeli dobro sluţbo, socialno varnost in uspešno
kariero. Kljub mladosti med vsemi deluje najbolj preudaren in čustveno zrel. Ostali člani
druţine so nagnjeni k impulzivnim strastem, verjamejo v vraţe, v moč prerokovanja iz sanj in
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igralnih kart. Razlika med Kaleo in ostalimi se kaţe tudi v jeziku, ki ga govorijo. Dramske
osebe tudi v tej igri vodijo predvsem čustva, ki prevladajo nad preudarnostjo.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Drama prikazuje ţivljenje romske druţine v sodobnem urbanem okolju. Druţina ţivi v
barakarskem naselju na obrobju velikega mesta. Vse se dogaja v enem samem prostoru, v
kuhinji, ki je hkrati tudi jedilnica in spalnica babice Durije in otrok. Prostor je zelo majhen in
utesnjen. V prvih treh prizorih čas poteka linearno in precej strnjeno. Prvi prizor se prične
pozno zvečer, tretji prizor se konča naslednje jutro. Med prvim in drugim dejanjem mine
nekaj mesecev. V drugem dejanju so štirje prizori in med njimi vsakič mine po nekaj dni ali
po nekaj mesecev. Tako dogajanje prikazuje neko daljše časovno obdobje, v katerem se zgodi
veliko prelomnih dogodkov, od smrti babice, do rojstva novega člana druţine, ki bo po vsej
verjetnosti nadaljeval druţinsko tradicijo. Dramski prostor je enovit, dramski čas pa ne.

DRAMSKI JEZIK
Jezik, ki ga govori romska druţina, je splošni pogovorni jezik, ki občasno prehaja v niţji
pogovorni jezik. V besedilu je polno vulgarizmov (kurbanje, zajebavati, drek). Prisotni so
tudi romski izrazi (gadţovan, menandţer). Jezik, ki ga uporablja Kalea, se razlikuje od
ostalih. Njegova govorica mestoma prehaja v knjiţni jezik, njegove povedi so bolj zapletene
in brez vulgarizmov. Jezik odraţa njegovo izobraţenost, razgledanost in ambicioznost.
DURIJA: /…/ Ţe pet ur bulji v ta drek, prasica, jaz pa umiram od lakote. Sem rekla, da sem
lačna!
RUIŠ: Pred pol ure si jedla.
DURIJA: Pa kaj, hočem spet.
RUIŠ: Drek si lačna, drek si ţejna, drek te tišči na drek! Nič pod milim nebom ti ne fali, ampak
me samo lepo fino zajebavaš!
Dolga pavza. Tu in tam se sliši zvok, podoben prdenju. Ko je smrad ţe neznosen, Ruiš na steţaj
odpre vrata.
DURIJA: Seveda, enim meso, nam pa fiţol ...! Potem pa ni čudno ... Ona je pa tako fina gospa,
da nikdar ne prdne. Kje pa, ne zna! Nič ne zna. Samo sovraţit! To pa, vse okrog sebe sovraţi,
vse.
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(Potočnjak 2010: 205)
Dramski jezik ni enoten, saj avtorica posega po različnih socialnih zvrsteh slovenskega jezika
in v govorico meša tudi vulgarizme ter tujke, ki izhajajo iz romskega jezika. Tudi v tem
besedilu so didaskalije rabljene na tradicionalen način in so del stranskega besedila.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Besedilo nima izrazitejših postdramskih potez.

5. 5 HRUP, KI GA POVZROČAJO ŽIVALI, JE NEZNOSEN
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Dramsko besedilo Hrup, ki ga povzročajo ţivali, je neznosen je nastalo leta 2002. Krstna
uprizoritev se je zgodila leta 2003 v Gradcu, v okviru cikla predstavitev dramatik sosednjih
drţav. Drama prikazuje neznosnost vojne in njenih posledic. Šestnajstletni avtistični fant
Armin ostane sam z ostarelo babico Azro, saj so mu vojaki med vojno okrutno pobili vse
druge člane druţine. Ko mu umre še ostarela babica, Arminu ostane samo še vrečka s čevlji,
ki jih je uspel sezuti pokojnim sorodnikom.
Besedilo ima eno dejanje. Razdeljeno je na 25 prizorov. Dogajanje poteka na dveh
ravneh, in sicer na eni strani spremljamo realistični potek dogajanja, torej dejanske dogodke.
Na drugi strani pa Arminov izmišljeni svet in imaginarne dogodke, ki jih doţivlja in vidi
samo on. Realistično dogajanje se prične med vojno v Bosni, kjer dva vojaka pobijeta
Arminovo druţino. Armin in babica preţivita in po vojni skušata nadaljevati zlomljeno
ţivljenje. Babica Azra poskuša pomagati Arminu in ga odpelje k psihiatru, a ta odkloni
moţnost pomoči. Od tretjega prizora naprej se v realistično dogajanje začnejo vpletati
Arminovi fantazijski prizori. Armin tako zelo pogreša svojo druţino, da si domišlja in
pretvarja, da so še vedno z njim in ob njem. V svoji domišljiji se z njimi pogovarja in igra
skrivalnice. Ko babica Azra umre, prideta dva policaja in ţelita Armina odpeljati v poseben
dom. Ampak Armin jima s svojo zbirko čevljev, ki ji je dodal še babičin par, uide na ulico. Na
ulici se Arminu zelo slabo godi. Mimoidoči so večinoma brezčutni in brezbriţni za njegovo
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nesrečo. Pa tudi tisti, ki se jim ubogi fant zasmili, mu ne znajo pomagati. Armina v roke
dobijo trije klošarji in ga prisilijo, da jim pomaga pri prosjačenju, saj kot umsko prizadeti
otrok od ljudi dobi precej denarja. Nekega večera ţeli starejša klošarka Armina prisiliti v
spolni odnos. Armin se otepa in klošarka nesrečno pade ter si razbije glavo. Njen partner
kasneje Armina pretepe. Armin konča v psihiatrični bolnici, kjer povrhu vsega postane še
ţrtev paznikove spolne zlorabe. Armin se reši trpljenja tako, da sam sebi razbije glavo ob robu
ţelezne postelje.
Dramsko dejanje ni enotno in nima osrednjega konflikta ali dogodka, ki bi izhajal iz
tega konflikta. Osrednji protagonist je duševno zaostal mladoletnik, ki ne zmore voditi
dejanja, temveč pred stisko beţi v svet domišljije. Dogajanje se osredotoča na kruto usodo
avtističnega fanta, ki ga vojni zločini, krute posledice vojnih travm in teţke povojne socialne
razmere pripeljejo do samomora. Vzdušje v drami je skrajno pesimistično, saj avtorica z
nizanjem različnih nasilnih dogodkov prikazuje grozljivost situacije, ko se močnejši okrutno
spravi na šibkejšega, da bi ga zlorabil za svoje interese. Dogajanje se ne stopnjuje proti
razrešitvi, temveč poteka linearno. Arminove stiske se kopičijo ena za drugo, dokler jih ne
prekine samomor. Struktura dejanja je bliţje fragmentarni, saj prikazuje več nepovezanih
dogodkov iz Arminovega ţivljenja, ki se dogajajo v različnih prostorih ter v daljšem
časovnem obdobju.

DRAMSKE OSEBE
Glavni protagonist je Armin, mladoletnik s posebnimi potrebami. Zaznamovan je s hudo
travmo, saj je v vojni izgubil vse sorodnike razen babice. Po vojni ostaneta sama z babico in
Armin zaradi avtistične motnje, ki zaradi tragične izgube pride še bolj do izraza, babici ne
more pomagati pri vsakodnevnih opravilih niti pri sluţenju denarja za preţivetje. Armin
postane zelo zaprt vase in pred tegobami krutega sveta beţi v svet domišljije. S pomočjo
sanjskih prividov navezuje stik z umrlimi sorodniki, se z njimi pogovarja in igra razne igre.
Po babičini smrti pade v roke klošarjem, ki ga zlorabljajo za svoje potrebe. Nazadnje pa konča
v umobolnici, prisilno vklenjen in brez moči, da bi se ubranil pazniku, ki ga večkrat posili.
Armin ne zdrţi več trpljenja in si zato vzame ţivljenje.
Arminova babica Azra je v vojni izgubila tri sinove, dve hčerki, tri snahe, dva zeta in
devet vnukov. Vsi so bili zverinsko pobiti. Azra ima sicer zelo rada edinega preţivelega
vnuka Armina, a zanj zaradi teţkih okoliščin kljub trudu ne zmore ustrezno poskrbeti. S
travmatiziranim avtističnim vnukom ne zna komunicirati, zato se velikokrat z njim zapleta v
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prepire, ki vodijo tudi do fizičnega nasilja. V besedilu je še veliko stranskih oseb, ki imajo
samo beţno nakazane individualne lastnosti in so predstavniki nekega druţbenega sloja ali
določenega poklica.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Avtorica na začetku besedila čas in prostor dogajanja zelo ohlapno določi: »Zgodilo se je
včeraj – dogaja se danes – nekje …« (Potočnjak 2010: 141) V drami se zamenja več različnih
dogajalnih prostorov. Čas dogajanja sicer poteka linearno, a med prizori se večkrat zgodijo
daljši ali krajši časovni preskoki. Med prvim in drugim prizorom na primer mine leto dni. Čas
in kraj dogajanja sta razdrobljena, kar prispeva k fragmentarnosti dejanja.

DRAMSKI JEZIK
Dramski jezik je splošni pogovorni. Nasilna vojaka z začetka drame in klošarji uporabljajo
tudi kletvice, vulgarizme in niţje pogovorne izraze: pičke, zajebancija, poscati … Dramski
jezik ni enoten, saj prihaja iz različnih socialnih zvrsti.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Tudi to besedilo Drage Potočnjak nima izrazitejših postdramskih potez, četudi je dramska
forma precej odprta in neklasična.

5. 6 ZA NAŠE MLADE DAME
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Za dramo Za naše mlade dame je Draga Potočnjak leta 2007 kot prva ţenska avtorica dobila
Grumovo nagrado za najboljše novo dramsko besedilo. Besedilo je bilo prvič uprizorjeno v
Mestnem gledališču ljubljanskem v sezoni 2008/2009. Drama govori o osemnajstletni Brini, o
njenem odraščanju, o ukradenem otroštvu in problematičnih druţinskih razmerah. Brini
očetove spolne zlorabe uničijo ţivljenje, dokončno pa jo sesuje razkritje, da je njena mati
Katarina ves čas vedela za zlorabo, a ni imela moči, da bi Brino ubranila pred očetom.
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Dramsko dogajanje prikazuje različna obdobja iz Brininega ţivljenja in porušene odnose v
njeni druţini, ki vodijo do nasilnega konca. Drama ima eno samo dejanje, ki obsega 21
označenih prizorov. Čas ne poteka linearno in dogodki se ne vrstijo v logičnem zaporedju.
Prizori se vrstijo tako, da skačejo naprej in nazaj v času. Drama se pravzaprav začne s
koncem, ko Brina po umoru svoje matere v okrvavljeni beli obleki pokliče policijo. Brina je v
čustvenem šoku in policistu na drugi strani razlaga o svojih sanjah, ki so se spremenile v
nočno moro. V naslednjih prizorih Brinina zgodba preskakuje naprej in nazaj.
Po besedah Mateje Pezdirc Bartol (2009: 195) drama razkriva anatomijo zločina,
struktura dogajanja pa je blizu filmskemu podajanju, saj so prizori precej kratki in prikazujejo
koščke iz različnih časovnih obdobij. Tako se na fragmentaren način razkrivajo razlogi, ki
Brino privedejo do umora matere. Prizori prikazujejo, kako je Brina ţe kot mala deklica
beţala od doma, ki zanjo ni pomenil varnosti, ki jo majhen otrok potrebuje. Pogosto se tudi
skriva v krošnji domače češnje in se tolaţi z otroško pesmico Rdeče češnje rada jem. Ţe pri
štirih letih jo oče Boris začne spolno zlorabljati. Z verbalnim in fizičnim nasiljem zlorablja
tudi Brinino mamo Katarino. Brina mora biti priča sovraštvu, ki narašča med staršema.
Katarina sicer odkrije spolne zlorabe, a se ne zmore soočiti s svojim moţem, saj ima ta veliko
višji druţbeni in materialni status. Namesto da bi se uprla moţu in postavila za svojo hčer, se
začne predajati alkoholu.
Kljub Katarinini predaji vseeno pride do ločitve. Ker ima Katarina teţave z
alkoholom, skrbništvo nad Brino dobi oče in tako je nemočna Brina prepuščena svojemu
posiljevalcu. Dolga leta zlorabe pustijo hude posledice in Brina zapade v prestopništvo in
odvisnost od drog. S svojo mamo je v konfliktnih odnosih. Ko Brina za svoj osemnajsti
rojstni dan izve, da je mama vedela za zlorabljanje, a ni storila ničesar, jo v navalu jeze in
razočaranja zabode s kuhinjskim noţem. Kmalu zatem pa sodi še sebi. Pezdirc Bartol
ugotavlja, da je pomiritev, sprava in ljubezen med mamo in hčerko moţna šele po smrti in se
kaţe v irealnih, poetičnih prizorih, ki na več mestih prekinjajo realistično dogajanje (prav tam:
196). Dogodki se odvijejo preko izvirne dramske zgradbe in gledalca postavijo v vlogo
opazovalca in pričevalca gnusnega zločina (prav tam: 197).
Toporišič (2010: 346) v besedilu odkriva posebno medmedijskost: »V medmedijskem
dialogu Draga Potočnjak črpa iz arzenala filmske montaţe, svojo strukturo gradi na način
strukturiranja, ki je značilen za filmske pripovedi.« Pri tem je medmedijskost taktika, s katero
je v današnjem svetu prevlade medijev mogoča močnejša recepcija. Z njeno pomočjo je
dogajanje strukturirano tako, da z vsakim prizorom bolj razkriva razpršeno mreţo druţinskega
nasilja in sovraštva, v katerega je ujeta Brina. (prav tam: 346, 347) Struktura dejanja ni enotna
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in dogajanje ne poteka premočrtno, saj so posamezni prizori zamenljivi in zgodba preskakuje
v času naprej in nazaj. V sosledju prizorov vlada načelo diskontinuitete. Vpliv filmske tehnike
in časovni preskoki v dogajanju rušijo odrsko iluzijo resničnosti.

DRAMSKE OSEBE
Glavne dramske osebe so individuumi z natančno izdelano karakterizacijo. V središču
dogajanja je osemnajstletno dekle Brina in njen odnos s starši. Zaradi hudih zlorab v otroštvu
je Brina postala uporna, delikventna in odvisna od drog. Brina se o svojih travmah ne more
pogovoriti z nikomer. Spolne zlorabe očeta poskuša potlačiti in zanikati. Ko jo mama
Katarina sooči z resnico o zlorabah, Brina ponori od razočaranja nad tem, da je mati ni rešila,
in jo v jezi zabode. Katarina je psihično zlomljena in labilna oseba. Vedno je bila na vse
moţne načine odvisna od svojega moţa Borisa. Zato se mu tudi ne upa in ne zmore postaviti
po robu, čeprav ve za njegovo gnusno početje. Boris jo verbalno in fizično ţali, poniţuje ter
pretepa. Katarina sčasoma podleţe alkoholu in Boris ob ločitvi dobi skrbništvo nad Brino.
Po besedah Pezdirc Bartol (2009: 197) druţbeno raven v drami zastopajo stranske
osebe: policist, inšpektor, drţavni toţilec, duhovnik, torej predstavniki cerkvene, izvršne in
sodne oblasti, ki pa se izkaţejo za popolnoma neučinkovite pri odkrivanju in reševanju
zločinov spolnega nasilja, ki se dogaja v krogu druţine. Avtorica tako svojo kritiko
druţinskega nasilja razširi na celotno druţbo in njene neuspešne mehanizme preprečevanja
zlorab nad otroki.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Drama se dogaja danes, pred štirimi leti, pred štirinajstimi in pred dvajsetimi leti. Glavna
oseba Brina je danes stara osemnajst let. Prizori izmenično prikazujejo sedanjost, čas pred 14
leti, čas pred 4 leti, čas pred 20 leti in območje posmrtnega, ki se dogaja izven realnega časa
in prostora. Tako kot čas dogajanja se hitro menja in spreminja tudi prostor dogajanja, in sicer
dogodki potekajo v hiši, kjer je Brina stanovala kot otrok, ob češnjevem drevesu, na policijski
postaji, v Katarininem stanovanju in tudi v irealnem prostoru, kjer se srečata Katarina in Brina
po smrti. Hitre menjave prostora in časa so v skladu s fragmentarno strukturo dogajanja.
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DRAMSKI JEZIK
Jezik tudi v tem besedilu ni enoten. Dramski jezik je splošni pogovorni jezik s posameznimi
odstopanji. Duhovnik govori knjiţno slovenščino. Očetu Borisu in mami Katarini v njunih
nasilnih izpadih niso tuje kletvice in vulgarizmi (drek, odjebi, prasica mala, prekleta smrklja
hudičeva). Najstnica Brina uporablja niţji pogovorni jezik z elementi slenga: »Za štos. Jaz
sem zdaj clean, a ne, in folk se lahko do onemoglosti zadeva okrog mene, jaz jih ne jebem.«
(Potočnjak 2010: 282) Brinina govorica izraţa uporništvo in teţave z različnimi oblikami
avtoritet, ki so posledice napačne in škodljive vzgoje njenih staršev. Duhovniku na primer
reče: »Da vidim, če imaš kaj ognja. Mi ga boš pokazal?« (Potočnjak 2010: 305) V irealnih
prizorih Katarina govori poetičen, privzdignjen jezik, ki je blizu zbornemu knjiţnemu jeziku:
KATARINA: Odšla sem skozi strop. Brez ţalosti. Potopljena v najčistejšo blaţenost.
Tu je brezmejno. Za obzorjem omamno blesteče. Lebdeče. Lepota, ki jemlje.
Kot mleko je pritekla. Duša. Bela vsa. Z vonjem neizrekljive skrivnosti mezi. Priklon
veličastja. Brezčasja. Pena dni. Milost Boţja?
Vrt češnjevih cvetov, jablan, vrt granatovcev. Vse trepeče.
Besede so, kar niso več. Morala bi biti ţalostna. Pa sem vse, kar je bilo in se je izpolnilo.
Imam vse. Vse, kar sem bila in imam zgolj to. Brez obţalovanja.
Brina jo prime za roko.
Ni treba vedet – kam?
Skupaj odhajata. Čez čas.
Sem. Brez obţalovanja.

(Potočnjak 2010: 297)
Naslov drame Za naše mlade dame je prevzet iz besedila otroške ljudske pesmice Rdeče
češnje rada jem, ki se v drami večkrat pojavi:
Rdeče češnje rada jem,
črne pa še rajši,
v šolo tudi rada grem,
vsako leto rajši.
Zato nam prostor dajte,
za naše mlade dame,
da bo sijalo sončece
na naše mlado srčece.
Ti si lepa, ti si lepa,
ti si pa najlepša.

(ljudska)
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Veselo razpoloţenje v pesmici je v nasprotju s temačno atmosfero v drami. Brina si rada
prepeva otroško rajalno pesem, a v resnici sama v ţivljenju nima nobenega varnega prostora,
kjer bi nanjo »sijalo sončece«.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Medmedijska podobnost s filmsko montaţo besedilo umešča v bliţino postdramskega.
Klasično dramsko strukturo drobi preskakovanje časa naprej in nazaj. Nelinearnost dramske
fabule zamegljuje jasnost pomena. Mešata se realni in irealni čas ter prostor. Fragmentarna
struktura dejanja, vpliv filmske tehnike, časovni preskoki v dogajanju rušijo odrsko iluzijo
resničnosti.

5. 7 SRCE NA DLANI
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Draga Potočnjak je dramo Srce na dlani pisala po naročilu in v tesnem sodelovanju z
reţiserjem uprizoritve Maretom Bulcem in igralsko ekipo. Krstna uprizoritev besedila, ki se
osredotoča na tematiko darovanja organov, je bila 17. junija 2014 v Mladinskem gledališču. V
drami vzporedno tečeta zgodbi darovalca in prejemnika srca ter njunih druţin. Proces pisanja
teksta Srce na dlani ima svoje posebnosti, ki so med nastajanjem vplivale na dramsko formo.
Idejni koncept za besedilo si je zamislil reţiser Mare Bulc in k pisanju povabil Drago
Potočnjak. Material za predstavo sta avtorja pridobila preko raziskovanja teme in intervjujev
prejemnikov ter darovalcev organov. Po besedah Tomaţa Toporišiča »dramska avtorica tokrat
piše 'na odru', izhaja iz avtorjevega koncepta, igralskih improvizacij, ki jih skupaj z lastnimi
besedilnimi pasusi predeluje, povezuje v celoto, v nekakšen 'scenarij' za gledališko
predstavo.« (Toporišič 2015: 95) Pri tem uporablja metode, ki izhajajo iz performativnega
obrata sedemdesetih in političnega gledališča osemdesetih let prejšnjega stoletja (prav tam).
Besedilo se začne z osebnimi izjavami igralcev, ki so nastopali v krstni uprizoritvi.
Vsak igralec opiše, kako si predstavlja odpoved srca oziroma kako bi bilo, če bi mu srce
prenehalo biti. Zbirka izjav se zaključi z igralcem Matijo Vastlom, ki publiki poda svoje
mnenje o darovanju organov:
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MATIJA – izjava o darovanju: Jaz sem Matija Vastl. Igram zdravnika. Nimam pojma, kaj bi.
A bi? A ne bi? Mislim, da – hočeš nočeš – v vsakem primeru daš. Krokarji in črvi ne bojo
spraševal, a bi al ne bi.

(Potočnjak 2014: 1)
Ţe takoj na začetku besedila se podre četrta stena v avditoriju in vzpostavi metagledališki
nivo. Igralci pred publiko spregovorijo kot igralci, ki igrajo dramske like in se s tem odvrnejo
od mimetične reprezentacije resničnosti na odru. V prizorih, ki sledijo, se prepleteta dve
zgodbi. Spremljamo Primoţa, pacienta s srčnim popuščanjem, in njegovo druţino. Primoţ za
preţivetje nujno potrebuje presaditev srca. Na drugi strani je Jakob, mlad fant, ki ima še vse
pred seboj, a se njegovo ţivljenje ţalostno konča zaradi prometne nesreče. Prizor, v katerem
mora zdravnik svojcem sporočiti, da je Jakob umrl, je formalno inovativen. Jakobovi svojci so
najeti igralci, zdravnik pa mora smrt pacienta sporočiti zgolj za vajo. Prizor se dvakrat ponovi
in drugič gre za »prave« svojce in zdravnik »zares« sporoči slabo novico. Jakob se je pred
smrtjo vpisal med darovalce organov, a Jakobovi svojci niso enotni, ali bi dovolili presaditev
ali ne. Na koncu se strinjajo, da bodo upoštevali Jakobovo ţeljo, in Primoţ s presaditvijo dobi
novo srce, ki mu omogoči nadaljevanje ţivljenja. Na več mestih v konkretno zgodbo o
transplantaciji s kratkimi tekstualnimi intervencijami vstopa t. i. arheolog srca. Arheolog srca
pripoveduje o simboliki, medicini in zgodovini srca kot človeškega organa:

ARHEOLOG SRCA: Srce do petdesetega leta pridobiva na teţi, potem pa v istem razmerju
hujša. Stoletnik skorajda nima več srca ali kvečjemu táko kot ob rojstvu. Iz tega izhaja, da je
človekova najvišja stárostna meja sto let, večinoma pa ljudje pomrejo ţe prej. Srce tako
nekako sámo sebe pojé. S starostjo se skrči in človek umre. Ta potek je nezadrţen in tu smo
brez moči, so bili prepričani zdravniki antičnega Rima.

(Potočnjak 2014: 25)
V zadnjem prizoru se srečata Primoţ in Jakob po operaciji. Jakob je mrtev, njegovo nekdanje
srce zdaj utripa v Primoţevem prsnem košu. Primoţ in Jakob spregovorita nekaj besed, a ne
govorita s pozicije dramskih likov, ampak spregovorita kot igralca, ki igrata ta dva dramska
lika:
MATEJ: Kaj pa srce? Kako čutiš tuje srce?
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STANE: Ne vem. Srce bije, a ne. Telo se poveţe z njim. Saj to igraš.
MATEJ: Ja, ampak …
STANE: Nič ampak, tvoje je čist preprosto. Jaz moram pa igrat zadovoljstvo po smrti. Kako
igrat, da sem po smrti zadovoljen, ful vesel, da moje srce utripa v nekom drugem?
MATEJ: Jaz na tvojem mestu sploh ne bi igral. Tkole bi leţal v tišini, glavo bi obrnil tja, zaprl
oči. (pavza, premik) In samo si … Mrtev …

(Potočnjak 2014: 34)

Zadnji prizor v besedilu je performativne narave. Igralka Alida Bevk, ki je igrala v krstni
uprizoritvi, je v resničnem ţivljenju prejemnica organov, saj so ji morali zaradi ţivljenjske
ogroţenosti presaditi jetra. Alida Bevk občinstvu spregovori o svoji intimni izkušnji, o
spominih na operacijo ter vseh o čustvih in pomislekih, ki so jo spremljali po operaciji med
dolgotrajnim okrevanjem:
ALIDA – izjava o darovanju: Ja. Rada bi darovala organe. Še vedno. Nisem si premislila!
Ko bom umrla, nočem bit v krsti obloţena z roţami. Hočem bit uporabljena za druge. Kot je
bil nekdo drug zame! Ne vem, če bo moţno. Mogoče bom preveč zastrupljena, preveč gnila.
Uradno neprimerna, neustrezna!
Moje ime je Alida Bevk. Stara sem 34 let in stara sem 7 let. Prvi rojstni dan sta mi dala starša,
drugi je skupek veličastne medicinske znanosti, moje neţne vztrajnosti in – kar je
najpomembnejše – prihaja iz čustva, ki je daleč nad besedami, prihaja iz najglobljega
razumevanja ţivljenjskega tokokroga meni nepoznane osebe in njene druţine. Ta člen v
formuli je bistven, prvi med prvimi.
Sem transplantirana. Imam nova jetra. Sem prejemnica!

(Potočnjak 2014: 35)
Struktura dogajanja je tako sestavljena iz dveh vzporednih druţinskih zgodb, ki se na neki
točki prepleteta. Točka prepleta je operacija, transplantacija srca, ki se veţe na osrednjo
tematiko drame. Na eni strani je tragično preminuli darovalec, na drugi hudo bolan prejemnik
srca. Na eni strani smrt in ţalovanje svojcev, na drugi obet novega ţivljenja in olajšanje za
druţinske člane. Dogajanje ni enotno in ne poteka linearno. Dramsko strukturo dveh
druţinskih zgodb, ki se zdruţujeta v eno, prekinjajo in rahljajo različni potujitveni vdori. Ob
zgodbi v prvem planu imamo vzporedne zgodbe, vzporedne realnosti, igro, neigro, realnost in
simulacije realnosti. Toda vse to po besedah Toporišiča deluje zelo avtentično, ne kot
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konstrukt, ampak kot resničnost (Toporišič 2015: 95). Igralci, ki igrajo dramske osebe iz obeh
zgodb, na več mestih izstopijo iz vloge in na odru oziroma v besedilu spregovorijo privatno,
kot poklicni igralci. S tem razgalijo iluzijo gledališke reprezentacije resničnosti. Linearno
dogajanje s svojimi vdori prekinja tudi lik Arheologa srca, ki občinstvu razlaga različne
zgodbice in anekdote o človeškem srcu. Prizor, kjer morajo zdravniki svojcem sporočiti
ţalostno novico o smrti ponesrečenca, se ponovi dvakrat. Prvič ga odigrajo zgolj »za vajo«.
Toporišič (prav tam: 96) zapiše, da na prvi pogled enostavna fabula z brechtovskimi
intervencijami razkriva zgodbo, ki z vsakim prizorom bolj kaţe kompleksnost in ţivost
tematike transplantacij. Struktura drame tako bralca in gledalca spodbuja k angaţiranosti in
oblikovanju stališča do tematike.

DRAMSKE OSEBE
Dramsko besedilo oziroma scenarij za gledališko predstavo na začetku nima običajnega
seznama dramskih oseb. V prvem prizoru besedila z osebnimi izjavami spregovorijo igralci
Slovenskega mladinskega gledališča, ki so nastopali v uprizoritvi besedila. V osrednji dramski
fabuli, ki se začne z drugim prizorom, pa spremljamo zgodbi članov dveh druţin, druţine
darovalca in druţine prejemnika srca. Primoţ je hudo bolan in nujno potrebuje transplantacijo
srca. Ţena Helena mu stoji ob strani in skupaj prenašata tegobe, ki spremljajo njegovo
dolgotrajno bolezen. Primoţ ima odraslo hčerko Julijo, ki se trudi očetu pomagati, a jo
očetova bolezen obremenjuje, saj ima veliko študijskih, delovnih in privatnih obveznosti.
Primoţev oče Dominik je ozdravljen alkoholik, ki je po smrti partnerke stopil na pot
poduhovljenosti, veganstva in zdravega načina ţivljenja. Jakob je ţivahen 17-letnik, ki doţivi
prometno nesrečo, v kateri se smrtno ponesreči. Mati Sonja, oče Rastko in sestra Tjaša se
morajo soočiti z izgubo in z Jakobovo odločitvijo, da ţeli v primeru smrti darovati organe.
Besedilo se ne ukvarja s podrobno ali poglobljeno karakterizacijo oseb, temveč avtorico bolj
zanima specifična situacija, v kateri se zaradi bliţajoče transplantacije srca znajdejo dramske
osebe, ter njihovi druţinski odnosi.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Dramski prostor ali čas nista nikjer posebej opisana. Zgodbi dveh druţin se odvijata v
domačih prostorih obeh druţin, kasneje pa v bolnici. Vmesni prizori, v katerih nastopa
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arheolog srca ali ko igralci izstopajo iz svojih vlog, se zgodijo v nedoločenem času in prostoru
in se umeščajo v vsakokratni dogodek branja oziroma gledanja predstave.

DRAMSKI JEZIK
Jezik gledališkega teksta je splošni pogovorni jezik, ki včasih postane tudi niţji pogovorni
jezik, še posebej takrat, ko so osebe v čustvenem stresu. Jakob, Tjaša in Julija govorijo zniţan
pogovorni jezik z elementi slenga. Arheolog srca uporablja zborni knjiţni jezik. Didaskalije
so del stranskega besedila in so rabljene na tradicionalen način.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Besedilo se oddaljuje od klasične dramske strukture. Pisano je za točno določeno ekipo
igralcev in s pomočjo igralskih improvizacij. Osrednja fiktivna zgodba je razsekana na kose in
večkrat prekinjena s performativnimi intervencijami in drugimi potujitvenimi učinki.
Dramsko strukturo dveh druţinskih zgodb, ki se zdruţujeta v eno, prekinjajo in rahljajo
različni potujitveni vdori. Ob zgodbi v prvem planu imamo vzporedne zgodbe, igro v igri,
resničnost in simulacijo resničnosti. Igralci, ki igrajo dramske osebe iz obeh zgodb, na več
mestih izstopijo iz vloge in na odru oziroma v besedilu spregovorijo privatno, kot poklicni
igralci. S tem razgalijo iluzijo gledališke reprezentacije resničnosti. Linearno dogajanje s
svojimi vdori prekinja tudi lik Arheologa srca, ki občinstvu razlaga različne anekdote o
človeškem srcu. Avtorica je dramo sproti popravljala in dopolnjevala glede na igralske
improvizacije in reţiserjeve napotke na vajah. Tradicionalno posnemanje resničnosti je s
pomočjo potujitvenih učinkov v besedilu postavljeno pod vprašaj, struktura dramskega
dejanja pa je razkosana na fragmente.
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6 ANALIZA DRAMSKE FORME IZBRANIH BESEDIL
SIMONE SEMENIČ

6. 1 NOGAVICE
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Dramo Nogavice je Simona Semenič napisala leta 2005. Istega leta je bila javno predstavljena
v gledališču Glej. Gre za kratko dramsko besedilo na temo izrednih razmer. Dogajanje
prikazuje moţa in ţeno v srednjih letih, ki morata zaradi bombnega napada beţati iz
stanovanja. Ker gre za kratko dramsko formo, ima drama en sam prizor, v katerem je osrednji
dogodek konflikt med moţem in ţeno, ki se spreta zaradi barve nogavic. Moţ namreč ţeli s
seboj v bunker vzeti bele nogavice, ţena pa vztraja, da bi moral v prid skladnosti in boljšega
videza vzeti črne. Nihče noče popustiti, prepirata se in zmerjata, dokler ju ne zasujejo
podirajoči zidovi.
Drama ima en sam prizor, v katerem je struktura dejanja precej klasična. Ima jasen
zaplet – zakonca morata hitro beţati, moţ pa je pozabil vzeti nogavice. Dramski konflikt se
stopnjuje, ko moţ vzame bele nogavice, ţena pa ţeli, da bi vzel črne. Napetost med njima se
stopnjuje do vrhunca dogajanja, ko na njiju pade bomba. Dejanje se konča z njuno smrtjo.
Dogajanje je sicer karikirano in trma obeh zakoncev pretirana, a ni nelogično ali v nasprotju z
zakoni verjetnosti. Napetost se stopnjuje do tragikomičnega konca.

DRAMSKE OSEBE
V drami nastopata zakonca srednjih let, ki morata zaradi bombnih napadov beţati v bunker.
Njun odnos je zelo skrhan, saj se močno spreta zaradi barve nogavic, namesto da bi v trenutku
krize stopila skupaj in si pomagala. Ţena ne prenese dejstva, da je moţu vseeno, kako je
oblečen in zahteva, da s seboj vzame črne nogavice. Moţ pa trmasto vztraja pri belih
nogavicah in se jezi na ţeno zaradi njenih kapric. Ker nihče noče popustiti, se prepirata toliko
časa, da na njiju pade bomba.
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DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Kraj in čas dogajanja sta enotna in jasno določena na prvi strani. Gre za predsobo v
stanovanju zakoncev in čas večera.

DRAMSKI JEZIK
Ţena in moţ govorita pokrajinski (ljubljanski) pogovorni jezik. Jezik je enovit. Didaskalije se
ločijo od glavnega besedila in so rabljene na tradicionalen način, kar je v opusu Simone
Semenič redkost.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
V besedilu ni postdramskih elementov.

6. 2 24UR
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Besedilo 24ur je Semenič napisala leta 2006. Istega leta je bilo bralno uprizorjeno na festivalu
dramske pisave PreGlej. Leta 2010 je avtorica zanj dobila svojo drugo Grumovo nagrado za
najboljše dramsko besedilo, ki si jo je tistega leta delila še z Ivom Prijateljem in Ivom
Svetino. V drami 24ur spremljamo dva para. ONA1 in ON1 sta ujeta v zapuščenem
rudniškem jašku. ON2 in ONA2 pa se nahajata v lepi hotelski sobi. Dogajanje v dveh ločenih
prostorih poteka simultano, a para se med seboj ne vidita. Dialog obeh parov vmes prekinjajo
Spami.
Besedilo ni razčlenjeno na dejanja ali prizore. Prvi par se je izgubil v rudniškem jašku.
Imata 24 ur časa, da najdeta pot ven, ker po tem času nastopi smrt zaradi strupenih plinov,
podhladitve, izčrpanosti. ONA1 je ţe zelo utrujena in premraţena. ON1 jo skuša tolaţiti, a
njuna situacija postaja vedno bolj brezupna. Vrtita se v krogu in ne moreta najti izhoda. Ţepna
svetilka ugaša, ker bo vsak hip zmanjkalo elektrike v baterijah. Drugi par se nahaja v najeti
hotelski sobi, kjer sta se dobila, da bi razčistila svoje partnerske teţave. ONA2 in ON2 sta
(bivša) zakonca, ki imata velike teţave s komunikacijo. Tudi onadva se vrtita v krogu, ko
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skušata zapeljati, poniţati ali razumeti eden drugega. Pri prvem paru dejanje predstavljajo
ponavljajoče fizične akcije, ki ne vodijo nikamor. Pri drugem paru pa je dejanje ponavljajoče
verbalno merjenje moči in neuspešen poskus komunikacije. Dramsko dogajanje pri obeh
prekinjajo Spami, ki se proti koncu igre pojavljajo vedno bolj pogosto. Spam je citatna beseda
iz angleščine, ki v računalniškem ţargonu pomeni nezaţeleno oziroma vsiljeno elektronsko
pošto. Avtorica v opombah navede, da naj Spami ohranijo izvorni angleški jezik.
V drami dve dramski dogajanji potekata na istem prizorišču, a hkrati ločeno v dveh
različnih prostorih, saj se oba para med seboj ne vidita. Prav tako ne vidita Spamov.
Dvodelnost dogajanja je označena tudi fizično, na papirju. Na levi strani je zapisan dialog
prvega para, na desni pa dialog drugega para. Na obeh straneh avtorica upošteva razmejitev
na glavno in stransko besedilo in rabi didaskalije na tradicionalen način:

ON1: (Iztegne noge.)
ON2: Kaj?
ON1: (Nasloni glavo na zid. Zamiţi.) ONA2: Kaj si hotel?
ONA1: (Ga pogleda.)
ON2: Ah, nič. Nič pomembnega.
ONA1: (Zamiţi, odvrţe kovanec, ki zaţvenketa.)
ON1: A si slišala?
ONA1: Kaj?
ON1: (Posluša.) A nič.
Tišina.
ONA2: Kaj, no?
ON2: A se res ne bi več poročila z mano?
ONA2: Ja. Ne. Ne vem. Ne vem, če se ne bi. Če bi se.
ON2: Potem res misliš, da je zavoţeno?
ONA1: (Vstane.)
ONA2: Ne vem. Ti res misliš, da ni?
ONA1: (Začne poskakovati.)
ON2: Jaz upam, da ni.
ONA2: Res?
ON2: Res.

(Semenič 2006: 17)
Dejanje ima v primeru obeh parov kroţno strukturo, saj se konča povsem enako, kot se začne.
Zadnji »prizor« je identičen prvemu. Dejanje nima klasičnega stopnjevanja in ne vodi h
končni razrešitvi.

DRAMSKE OSEBE
O prvem paru izvemo, da sta šla skupaj s še enim parom na nekakšen izlet. Ko so se vračali
domov, je nekdo predlagal, da bi šli pogledat v star, zapuščen rudniški jašek. ONA1 in ON1
sta se v jašku izgubila in ţe več kot 15 ur blodita okrog, da bi našla izhod. Med seboj sta
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prijazna in se bodrita, a nista intimna, čeprav bi si to morda ţelela. Njune misli so okupirane z
ţeljo po preţivetju. ONA2 in ON2 imata hotelsko sobo na razpolago 24 ur. Najela sta jo, da
bi videla, če bi še lahko rešila svoj zakon. Teţave skušata reševati s pogovorom in s
seksualnim zapeljevanjem, a se jima nič od tega ne posreči. Njuna komunikacija je neuspešna.
Vse štiri osebe so dramski individuumi s kompleksnimi karakternimi potezami in razgibanim
čustvovanjem. Kot posebno obliko dramske osebe bi morda lahko šteli tudi Spame, ki se
vrivajo v dogajanje.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Besedilo predvideva, da se na odru simultano prekrivata dva različna dogajalna prostora, in
sicer zapuščen rudniški jašek in sodobna hotelska soba. Drama nosi naslov 24ur in dogajanje
je vpeto v en izsek iz 24 ur, ki jih ima prvi par na razpolago, da se reši iz rudnika in drugi par,
da reši svoje propadlo razmerje. Oba para imata na voljo 24 ur, njuno prizadevanje pa motijo
Spami, ki vsiljivo prihajajo in odhajajo, ne da bi imeli kakšno smiselno povezavo z
dogajanjem:
ONA1: Ni še 24ur.
Tišina.
ON2: A to zdaj definitivno pomeni, da nehava?
SPAM13: Personalize your phone with ring-tones right now! Choose your favorites from thousands of
tones, from hip-hop to rock to country to TV and movie themes. Visit us today, and start downloading
in seconds! No credit cards required! Just pick your tone, enter your phone number, confirm your
download, and you're ready to go!
ONA2: Ja. Najboljše. Saj vidiš, da nikamor ne pelje.
SPAM12: Over 30? Single? If this describes you, then ThirtyPlusSingles is for you.
If you are ready to meet "The One" and want to establish a relationship, then please visit us. Serious
Singles only!
SPAM8: bagatelle syrupy geyser fourth also radiometer pier amperage prologue barrack whitetail
nursery trilogy hoagy luxuriant show
ON2: Kar tako?
ONA2: Ja, kaj pa? Saj nama ne preostane nič drugega. Razen,
če hočeva to početi do onemoglosti.
SPAM14: Be careful and cautious!

(Semenič 2006: 45)
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DRAMSKI JEZIK
Oba para govorita v knjiţnem pogovornem jeziku, pojavljajo se tudi redukcije in niţji
pogovorni izrazi (tuki, jebenti). Jezik Spamov je angleščina in avtorica v začetni opombi
posebej opozarja, naj se ohrani njihov izvorni jezik, kar namiguje na internacionalno rabo
internetnega jezika, ki je angleščina.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Struktura enotnega in logičnega dramskega dogajanja povsem razpade, saj na istem mestu
hkrati spremljamo zgodbi dveh parov, ki uprizarjata vsak svojo zgodbo v ločenem dogajalnem
prostoru. V dogajanje se povsem nepovezano in nelogično vtikajo še različni Spami. V
besedilu ONA1 na nekem mestu izjavi, da se je Simona spomnila tega, da so šli s prijatelji
pogledat v zapuščen jašek. To izjavo je moţno interpretirati kot razbijanje odrske iluzije z
omenjanjem avtorice besedila, ki si je izmislila dramske like in njihovo usodo.

6. 3 JAZ, ŽRTEV
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Drama Jaz, ţrtev je bila kot solo performans premierno uprizorjena na festivalu Mesto ţensk,
in sicer oktobra 2007. Predstavo je reţirala in v njej nastopala avtorica Simona Semenič.
Predstava je bila izbrana tudi za spremljevalni program na 38. Tednu slovenske drame v
Kranju. V besedilu Jaz, ţrtev avtorica razgrne svoje ţivljenjske izkušnje, v katerih je imela
vlogo ţrtve, in predstavi zgodovino svojih bolezenskih diagnoz. Podnaslov drame je besedni
solo, a po besedah Pezdirc Bartol (2009: 198) besedilo računa na dialog s publiko. Avtorica v
publiki ne išče sočutja ali pomoči, temveč neposredno razkriva svoje intimne teţave in s tem
odstira tabuizirane in stigmatizirane teme, o katerih se v javnosti ne govori, saj navadno
vzbujajo nelagodje ali celo gnus. Ko avtorica na lahkoten in humoren način pripoveduje o
sebi kot o ţrtvi in o prednostih biti ţrtev, sebe kot ţrtev skozi igro tudi ukinja (prav tam).
Avtorica svoje tegobe razlaga v obliki dolgega monologa. Ker gre za resnično
zgodovino bolezni, bi lahko besedilo poimenovali kot scenarij za avtoričin solo performans.
Gre za performativni monolog, ki ga v uprizoritvi izvaja avtorica sama. Takoj na začetku
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besedila Semenič začne z naštevanjem in opisovanjem svojih preteklih bolezni. Dolgo časa je
imela problem z močenjem postelje. Zaradi tega si ni nikoli upala prespati pri prijateljih in se
je počutila izolirano. Ţe pri osmih letih se ji je prvič naredil genitalni herpes. Pri enajstih letih
se ji je začela pojavljati epilepsija. Kar nekaj časa ni vedela, kaj so ti napadi pomenili.
Semenič je bila nekaj časa prepričana, da so napadi kazen, ki sledi njenim masturbacijam. Ko
so bolezen uradno potrdili, je sledil neuspešen poskus operativnega zdravljenja, ki je
povzročil še hujše napade. Zaradi bolezenskih teţav je Simoni Semenič močno nihala teţa,
kar je povzročilo nizko samopodobo. Nizka samozavest, bolezni, teţave v šoli so vodile k
poskusu samomora s tabletami. Sledil je obisk psihiatra in nato nadaljnje preiskave
epileptičnih napadov v Franciji.
Kasneje je med enim izmed hujših napadov padla z visokega barskega stolčka in se je
tako grdo potolkla po obrazu, da je njen sin ni hotel niti pogledati. Ko je prišla po sina v vrtec,
jo je pred sošolci poklical kot »vijolično presenečenje«. Nekoč se ji je na izletu s skupino
samih epileptikov zgodilo, da je tudi njihov najeti voznik nepričakovano dobil epileptični
napad. Epileptiki pa so ga najeli ravno zato, ker sami ne smejo voziti. Na koncu kot zadnjo
bolezen oziroma tegobo predstavi še nosečnost, rojevanje in dojenje. V porodnišnici očetu
otroka niso dovolili, da bi prisostvoval porodu, ker ni plačal materinskega tečaja. Tako je
morala roditi sama brez podpore partnerja. Med porodom je dobila tudi več epileptičnih
napadov. Kljub kajenju in jemanju tablet med nosečnostjo se je vse srečno končalo s carskim
rezom in velikim, zdravim dojenčkom. Po porodu pa je bilo skupaj z dojenjem na vrsti še
trpljenje zaradi hudega vnetja dojk.
Drama se zaključi z monologom o tem, kako je moteče, da je od poroda dalje vedno
sin v središču pozornosti. Semenič prizna, da bi ji kakšna nova bolezen prišla prav, da bi spet
dobila vlogo ţrtve, »da lahko vpišem novo epizodo v samopripoved ţrtve« (Semenič 2007:
31). Edino moţnost vidi v svojem prekomernem kajenju, zato nazadnje nagovori bralca
oziroma publiko, naj ji vendar pusti kaditi. Semenič zelo iskreno govori o svojem odnosu do
bolezni in do pozicije ţrtve. Priznava, da ji je vloga ţrtve poleg tegob prinašala tudi mnogo
ugodnosti in da ji je vedno prijala domača pozornost in sočutje, ki pripada bolniku:
v srednji šoli pa je bilo sicer tudi fajn
zjutraj sem lahko prihajala v šolo
s strtim pogledom
in so vsi okoli mene to razumeli
lahko sem tiho pokašljevala
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in so vsi okoli mene v grozi utihnili
in potem sem lahko z zlomljenim glasom rekla
da se ne počutim dobro
da bi rada domov
in sem lahko šla
v videoteko po filme
v picerijo po pico
in sem lahko cel dan buljila v televizijo
in zraven bila še ţrtev

(Semenič 2007: 15, 16)

Besedilo nima nobenega osrednjega konflikta ali dogodka, ki bi izhajal iz tega. Prav tako ne
občutimo nobenega stopnjevanja dogajanja, ki bi dejanje gnalo h koncu ali razrešitvi. V tem
smislu je zgradba dogajanja povsem neklasična. Forma je zelo odprta, v svoji
avtoreferencialni monološki izpovedi celo nedramska ali postdramska. Gre za intimno osebno
izpoved avtorice, ki v obliki monologa po vrsti opiše vse svoje bolezenske teţave, kot so se
pojavljale v njenem ţivljenju. Pri tem izpoveduje tudi svoja čustva, odnos do bolezni in
izpostavi reakcije svojih bliţnjih. Celotno dramsko dogajanje se vrti okrog tega, da avtorica
publiki neposredno opisuje in razkriva svoje pretekle bolezni. Ta direktna intimna izpoved pa
v gledalcu vzbuja različne reakcije, pomisleke in čustva, od sočutja, pomilovanja, gnusa, pa
do olajšanja, da si nekdo upa s pomočjo performansa javno spregovoriti o tabuiziranih temah.

DRAMSKE OSEBE
Besedilo nima naštetih dramskih oseb. Posamezni monologi oziroma en dolg monolog iz
drame ni nikjer označen z imenom dramske osebe. A ker dramsko besedilo v veliki meri
izhaja iz avtobiografske snovi, lahko sklepamo, da je dramska oseba, ki govori monolog,
avtorica Simona Semenič. V monologu se postopno razkrijejo avtoričini osebni podatki –
njeno ime, prebivališče, starost, ime njenega sina itd. Semenič je bila tudi performerka krstne
uprizoritve. Zanimivo je vprašanje, kaj bi na performativni ravni pomenilo, če bi besedilo Jaz,
ţrtev namesto avtorice izvajala druga igralka oziroma performerka in na kakšen način bi se
lahko intimno povezala z besedilom.
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DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Dramski prostor in čas v besedilu nista določena. Monolog se začne odvijati brez
kakršnegakoli opisa prostora. To implicira, da je dramski prostor vezan na konkretni prostor,
v katerem se znajde oseba, ki monolog uprizarja pred publiko. Odvisno torej od tega, kje je
besedilo uprizorjeno. Dramski čas tudi nima posebnih fiktivnih karakteristik, tako da se
pokriva z realnim časom trajanja oziroma s časom uprizarjanja monologa.

DRAMSKI JEZIK
Čeprav Semenič v uprizarjanju performansa uporablja primorsko narečje, dramski tekst ni
napisan v narečju. Jezik je knjiţni pogovorni, vsebuje tudi slogovno zaznamovane izraze,
niţje pogovorne in narečne besede. Tudi v tem besedilu Semenič ne uporablja velikih
začetnic. Tu in tam so uporabljene vejice in narekovaji, a na splošno tudi ločila niso rabljena
dosledno in v skladu s slovničnimi pravili. V besedilu so opazna številna ponavljanja besed in
besednih zvez. Ponavljajo se predvsem besede, ki avtorico asociirajo na potek njenih bolezni,
na primer beseda »oblački«, ki je tesno povezana z močenjem postelje in epileptičnimi
napadi. Kratke didaskalije so samo čisto na začetku in na koncu besedila. Niso postavljene v
oklepaj. Posebej so označene samo z leţečim tiskom. Ker niso strogo ločene od glavnega
besedila, napeljujejo na moţnost govorne uprizoritve didaskalij, kar je tudi sicer značilno za
dramatiko Simone Semenič.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
V tradicionalni, t. i. absolutni drami, naj bi bil dramatikov glas v drami odsoten. Semenič tako
ruši klasično dramsko konvencijo ţe s samo konceptualno zasnovo besedila, saj preko
avtobiografskega monologa spregovori ona sama in se ne »skriva« za drugimi dramskimi
osebami. Na ta način je pod vprašaj postavljena tudi gledališka fikcija in varna koherentnost
odrske iluzije. Recepcija gledalca se giblje na meji med gotovostjo v avtobiografičnost in
gotovostjo v fikcijo, kar gledalca iztiri iz gotovosti iluzije (Zajc 2013: 22). Poleg tega I. Zajc
meni, da Semenič v delu Jaz, ţrtev preko transformacije prevprašuje ustaljene gledališke in
dramske konvencije in širi razumevanje odnosa med gledališčem in besedilom, saj na gledalca
naslavlja vprašanja o etiki recepcije. (prav tam: 23) Metagledališkost in metadrama sta v
dramatiki Simone Semenič močno prisotni in sta sicer značilni za postdramska besedila.
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6. 4 5FANTKOV.SI
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Za 5fantkov.si je Simona Semenič leta 2009 dobila svojo prvo Grumovo nagrado za najboljše
dramsko besedilo. Nagrado si je takrat delila z Ţanino Mirčevsko. Krstno uprizoritev besedila
je reţiral Jure Novak v Mestnem gledališču ljubljanskem v sezoni 2009/2010. Drama
5fantkov.si je doma in v tujini doţivela lep uspeh. Ţe pred tem je imela Semenič napisanih in
uprizorjenih nekaj dramskih besedil, a praviloma niso dosegala večjih institucionalnih
gledališč. Drama 5fantkov.si je prodrla tudi v tujino in je tam eno največkrat uprizarjanih
sodobnih slovenskih besedil.
V igri 5fantkov.si spremljamo pet fantov, starih od 10 do 11 let, ki se ob sobotah
dobivajo v zapuščeni stari hiši in se igrajo. V njihovi nasilni in brutalno neposredni igri se
odslikavajo problemi sveta odraslih, disfunkcionalnost druţine in širše druţbe. Blaţ, Vid,
Jurij, Denis, Krištof odraščajo v šovinističnem, patriarhalnem, ksenofobnem, homofobnem
okolju. Kot vsi odraščajoči fantje imajo radi stripovske junake, računalniške igrice in
televizijo. Ko se igrajo, svojo ustvarjalnost črpajo iz različnih virov. Vţivljajo se v razne
superheroje iz medijev, igrajo se vojno, obračunavajo z drugačnimi oziroma nezaţelenimi
druţbenimi skupinami kot so homoseksualci ali harekrišnovci in preko igre poustvarjajo bolj
ali manj tragične druţinske dogodke, ki so jim v domačem okolju priče. Tako se v otroški igri
zrcalijo stereotipi, predsodki, nasilje in netoleranca, ki se prenašajo iz generacije v generacijo:
vid
in pobijem enih 100 orkov
in tuf tuf
krištof
ţbam
ţbam
vid
tuf tuf tuf
odsekam kakih 150 glav
krištof
orki padajo eden za drugim
iron man in spiderman sta nepremagljiva
denis
aragorn
krištof
kri šprica povsod
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jurij
plasticman se pa tako nategne
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(Semenič 2008: 43)
Drama 5fantkov.si nima klasične strukture razvoja dogajanja, ki bi vsebovalo stopnjevanje
preko klasičnega trikotnika z zapletom, vrhom in razpletom. Podnaslov drame je igra za pet
igralk s prologom in epilogom. V prologu izvemo, kdo so dramske osebe in zakaj se ob
sobotah dobivajo. Vseh pet fantov se predstavi in opiše svoja zanimanja. Drama nima dejanj
in ni razdeljena na posamezne zaključene prizore. Ko se fantje zberejo, se takoj zapletejo v
igro. To je nekaj, kar počnejo sami od sebe in spontano, kot vsi otroci. Izmišljujejo si igre,
določajo pravila, se vţivljajo v različne junake, pri igri se pogosto tudi sporečejo in stepejo.
Struktura drame sledi njihovi igri. Otroška igra in ţelja po igranju je osrednje gibalo
dogajanja. Ena za drugo si sledijo različne fizične igre, ki si jih fantje izmišljujejo in jih
preigravajo.
Fantovske igre zelo hitro sledijo ena drugi, sproti določajo pravila in se spontano
odločajo, kdaj se neka igra konča in se začne nova. Odnosi med fanti so od začetka do konca
zelo napeti, saj so zaradi igranja razburjeni in preko igre merijo svoje moči. V teku dogajanja
ni opaziti tradicionalnega stopnjevanja napetosti. Ni nobenega dodatnega zapletanja, ki bi
fante povezovalo in jih motiviralo, da se igrajo naprej. Fantje se igrajo tako, kot se igrajo
vsako soboto, če imajo na voljo čas za igro. V prologu je zapisano, da so se dobili, ker
nobeden od njih nima tekme, niti tekmovanja, druţinskega srečanja ali naloge. Igra fantov se
konča, ko se izteče njihov čas in morajo domov na večerjo, ne pa zaradi posebnega dramskega
oblikovanja ali razvoja dogodkov.
Jedro teksta je sestavljeno iz štirih fantovskih iger. V prvi igrici se igrajo JLA (Justice
League of America), ki predstavlja ekipo različnih superjunakov iz popularnih medijev.
Druga igra se veţe na njihove izkušnje iz druţinskega ţivljenja. Pri tem se pokaţejo negativni
vzorci, kot so nasilje med očetom in mamo, nasilje in zlorabljanje otrok s strani staršev ter
neprimerna, ţaljiva in neuspešna komunikacija. Tretja otroška igra v ospredje postavi
homofobijo in nasilje nad homoseksualci, saj prikazuje »malega pedra«, ki ga njegov oče
zaradi homoseksualnosti fizično kaznuje in naţene od doma. Potem si poišče partnerja in oba
pretepeta dva neonacija, ki načrtno lovita »pedre«, da bi obračunala z njimi. Ko pride mimo
policist in vidi pretepanje, se postavi na stran neonacijev: »nič / fantje / če je pa ena taka / pa
kar lepo nadaljujte« (Semenič 2008: 57). Kot zadnja epizoda v otroški igri se zgodi še igrica s
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pobijanjem harekrišnovcev. Fantje v vlogi vojakov harekrišnovce v velikem številu naţenejo
v skladišče in brutalno posekajo. Zadnjo igro prekine cerkveno zvonjenje in fantje morajo
domov.
Ko se fantje razidejo, je na vrsti epilog. V epilogu je razloţena nadaljnja usoda
vsakega izmed fantov. Za vsakega izvemo, kaj bo po poklicu, ali se bo poročil in imel otroke
ter kdaj in kako bo umrl. Izvemo tudi, da se bodo fantje zadnjič srečali na pogrebu Krištofa, ki
bo pri 23 letih naredil samomor. S to informacijo se drama konča. Dogajanje je sicer enotno
in poteka v strnjenem časovnem zaporedju, a nima osrednjega dogodka in poteka linearno,
brez stopnjevanja napetosti. Struktura dejanja ima bolj odprto formo, a ohranja tudi nekatere
klasične dramske elemente.

DRAMSKE OSEBE
Dramske osebe so Blaţ, Jurij, Vid, Krištof in Denis. Imena so dobili po obglavljenih
krščanskih mučenikih. Stari so od 10 do 11 let. Na prvi pogled so tipični osnovnošolski fantje,
a vsak od njih ima svoje posebnosti in sebi lastne ţivljenjske okoliščine, ki se zrcalijo v
otroški igri. Dramski liki so natančno izdelani individuumi, vpeti v svoje ţivljenjsko okolje.
Poglejmo si opis Blaţa iz prologa: »blaţ je star 11 let in najraje igra playstation / ima
mlajšega brata in sestro / blaţ hodi na šahovski kroţek / hodi tudi na tehnični kroţek / na
nogomet / računalništvo / logiko / in matematiko / najraje pa igra bobne / ko pa bo velik, bo
blaţ direktor / tako kot njegov ati« (Semenič. 2008: 2). Blaţeva druţina je tradicionalna,
sestavljena iz dveh staršev različnega spola in treh otrok. Blaţev oče je direktor in po vsej
verjetnosti tudi glava druţine in nadrejen svoji partnerki ter otrokom, kot se izkaţe v besedilu.
Blaţ je namreč zelo izveden v psovanju ţensk ter v nasilnem šovinističnem obnašanju. Blaţ je
tisti, ki največkrat prevzema iniciativo pri vodenju igre, hkrati pa si prisvaja vloge, ki
prinašajo pozicijo moči. Vedno se postavlja v vlogo zatiralca, nikoli v pozicijo ţrtve.
Jurij ţivi v razširjeni druţini s svojo mamo in starimi starši. Očeta ni nikoli poznal.
Blizu mu je zbirateljstvo, hodi v glasbeno šolo in igra harmoniko. Njegov dedek mu
prepoveduje, da bi se s prijatelji igral igro, v kateri so partizani in Nemci. Jurijeva stara mama
pogosto moli. Sklepamo lahko, da je Jurij bolj krščansko vzgojen. Jurij ne zna dobro odigrati
vloge pijanega očeta. Tudi preklinjanje mu ne gre dobro od rok in mu morajo drugi pomagati
pri tem, Jurij pa navdušeno sodeluje in ponavlja. Vid ţivi sam z očetom, saj mu je mama
umrla, ko je bil še majhen. Rad bere in gleda televizijo. In še vedno se igra s kockami in
plišastimi ţivalicami, a to skriva pred prijatelji. Zelo ga jezi, če se igra ustavlja zaradi
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prepirov med prijatelji. Na ţivce mu gre tudi, da Blaţ vedno jemlje vodilne vloge in da se
Krištof kar naprej opravičuje. Kadar je skrajno razburjen, Vid vpije »faaaaak / poču bom«.
Krištof je med fanti tisti, ki največkrat prevzema vlogo ţrtve. Je bolj umaknjen in občutljiv
fant. V njegovem opisu piše, da mu je vse brezvezno. Krištof ima starejšo sestro. Zelo je
pomenljivo, da v igri »atija in mamice« ravno Krištof predlaga, da oče spolno zlorabi hčerko.
Ko ga prijatelji vprašajo, kaj medtem dela brat, Krištof odgovori, da skrije glavo pod blazino.
V epilogu izvemo, da bo Krištof pri 23 letih naredil samomor. Denis je edinec, ki ima
starejšega očeta in mamo. Rad se pritoţuje in ima cel seznam stvari, ki jih sovraţi. Neprestano
gleda Discovery channel, čeprav tudi tega sovraţi. Med igro Denis spontano prevzema bolj
feminilne vloge. V prihodnosti bo postal doktor biokemije, se preselil v tujino in s partnerjem
posvojil otroka.

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
V prologu drame sta poleg dramskih oseb opisana tudi prostor in čas dogajanja. Če se reţiser
odloči, da bo verbalno uprizoril tudi prolog in epilog, mora seveda razmisliti tudi o njunem
prostoru in času. Same »replike« v prologu, ki se začnejo z besedami Jaz igram …, ponujajo
performativno rešitev v direktnem nagovoru publike s strani igralcev, ki se predstavijo kot
igralci. V prologu je torej jasno opredeljeno, da imajo fantje skrivno shajališče v zapuščeni
kamniti hiši, v centru velikega mesta blizu šole, kjer se dobivajo ob sobotah popoldne, kadar
jim čas dopušča. (Semenič 2008: 3) Igra se torej dogaja nekega sobotnega popoldneva v
skrivnem bunkerju fantov. Povsem realističen kraj in čas torej. Za razliko od nekaterih drugih
besedil Simone Semenič sta fiktivni kraj in čas dogajanja v osrednjem delu besedila povsem
enotna. Vse se zgodi na istem kraju in v strnjenem časovnem zaporedju.

DRAMSKI JEZIK
Dramski jezik narekuje uprizoritev, ki ruši klasične odrske konvencije in iluzijo resničnosti na
odru. V prologu besedila je nekaj zapisov, ki niso ne didaskalije ne replike, ki bi bile
dodeljene določenim dramskim osebam. Začenjajo se z besedami: »jaz igram blaţa« in »jaz
igram jurija / jurij ima 10 let« ali »danes je sobota popoldan / po kosilu / in pred večerjo«
(Semenič 2008: 2,3) Reţiser se lahko odloči, da ta tekst kot replike razdeli med igralke (tekst
sicer predvideva ţenske igralke, lahko pa seveda igrajo tudi moški). Na ta način igralke
publiko nagovorijo in jasno povejo, da igrajo like fantov in kaj ti fantje radi počnejo v
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ţivljenju. Jezik prologa in epiloga je oblikovan na poseben način; je nekaj med didaskalijo,
repliko in proznim besedilom.
V osrednjem delu besedila so replike označene z imeni dramskih oseb, kot predvideva
dramska konvencija. Vsaka replika je dodeljena določeni osebi. V celotnem osrednjem delu
besedila ni nobenih didaskalij. Zaradi posebne strukture dogajanja didaskalije niti niso
potrebne, saj dramske osebe same komentirajo in opisujejo akcijo na odru. V prologu so
predstavljeni vsi potrebni napotki. Medtem ko se fantje igrajo, opisujejo svoja dejanja:

jurij
hočejo pobegnit
denis
ko kake pičkice
vid
sam nimajo kam
in potem
sk sk sk
skočimo mednje
in pol
denis
in pol jih tako utišamo s kopiti od pušk
tuf tuf

(Semenič 2008: 60)
Jezik je pravopisno zelo nekonvencionalen v tem, da Semenič ne uporablja končnih ločil in
velikih začetnic. Fantje govorijo ljubljanski pogovorni jezik, veliko preklinjajo, uporabljajo
sleng in tujke. Ker je otroška igra mestoma nasilna in provokativna, temu sledi tudi njihov
jezik, ki vsebuje niţje pogovorne izraze in slabšalnice: pičkice, prefukati, peder. Kadar fantje
oponašajo zvoke boja, uporabljajo veliko medmetov: ţbam, tuf tuf, rata ta ta. Otroci preko
igre z vţivljanjem v različne vloge na poseben način preigravajo druţbena nasprotja,
neenakosti in konflikte. Preko jezika, ki ga uporabljajo pri igri, se razkrivajo aktualna
razmerja moči v druţbi. Jezik je zelo nasilen, provokativen, poln kletvic. Tako kot dogajanje
tudi replike tečejo hitro, ni prostora za pavze in tišino.
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POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Ena od lastnosti postdramskih besedil je namerno razbijanje iluzije resničnosti, kjer je
bistvena komunikacija med gledalcem in odrom. Semenič v epilogu zapiše, da naj bi fante
igrale ţenske. Ţensko telo in glas predstavljata najstniškega fanta. To je element potujitve, ki
razbija odrsko iluzijo resničnega dogajanja. Hkrati pa v vlogo ţrtev, ki jih fantje uprizarjajo
med svojimi igricami postavlja ţenske in otroke. Toporišič ugotavlja, da se avtorica skozi
divjo igro mladih fantov navezuje na medmedijske odnosnice in raznolike preskoke iz
dramatike oziroma gledališča v svet računalniških animacij, video igric, stripov in tako dalje
(Toporišič 2010: 346).

6. 5 ZGODBA O NEKEM SLASTNEM TRUPLU ALI GOSTIJA ALI KAKO
SO SE ROMAN ABRAMOVIČ, LIK JANŠA, ŠTIRIINDVAJSETLETNA
JULIA KRISTEVA, SIMONA SEMENIČ IN INICIALKI Z. I. ZNAŠLI V
OBLAČKU TOBAČNEGA DIMA
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Dramsko besedilo Gostija (v medijih se navadno uporablja skrajšan naslov) je Simona
Semenič napisala leta 2010. Krstna uprizoritev se je zgodila 13. 11. 2011 v privatnem
stanovanju reţiserja Primoţa Ekarta. Predstava je leta 2012 na festivalu Teden slovenske
drame dobila Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev festivala. Prav tako je bila uvrščena v
tekmovalni program festivala Borštnikovo srečanje in dobila nagrado Društva gledaliških
kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev v sezoni.
Drama je razmeroma kratka, saj obsega samo 20 strani. V njej ni nobene členitve na
dejanja ali prizore. Vse se zgodi v enem samem zamahu, ritem dogajanja določa
pripovedovalčevo uvajanje dramskih oseb (Lukan 2012: 169). Na začetku je izpuščen seznam
oseb in tudi ni uvodne didaskalije. Vsaj ne v tradicionalnem smislu besede. Uvodna
didaskalija in vse nadaljnje didaskalije so namreč namenjene govornemu uprizarjanju in kot
take postajajo del glavnega besedila. V uvodni didaskaliji t. i. brezimni lik nagovarja
občinstvo in predstavi vseh sedem dramskih likov.
Brezimni dramski lik prevzame vlogo pripovedovalca in usmerjevalca dogajanja. Na
začetku publiki predstavi sebe in ostalih šest dramskih likov, ki so: Roman Abramovič, lik
Janša, štiriindvajsetletna Julia Kristeva, Simona Semenič, inicialki Z. I. in lik trupla. Nato se
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začne gostija, na kateri pripovedovalec streţe obaro, v kateri je skuhano človeško truplo. Na
gostijo prvi pride Roman Abramovič, ki mu je obara všeč in zanjo pripovedovalcu dobro
plača. Ko Abramovič odide, se oglasi lik trupla. V svoji prvi daljši repliki se predstavi z
ukrajinskim imenom Olena Popik. Publiki pove, da je ţe mrtva, čeprav ni ţelela umreti. Bila
je ţrtev trgovine z ljudmi in prisiljena v prostitucijo. Umrla je zaradi mnogih spolno
prenosljivih bolezni, ki jih je dobila od strank, stara komaj 21 let. Ţivljenjska zgodba
Ukrajinke Olene Popik je povzeta po resničnih dogodkih. Pripovedovalec mora prekiniti
govor Trupla, da lahko nadaljuje z gostijo.
V nadaljevanju se en za drugim zvrstijo še drugi »ugledni gostje«, ki jih je povabil
pripovedovalec. Medtem ko se gostje hranijo z obaro iz trupla, pa lik trupla govori o sebi.
Epska pripoved lika pripovedovalca se menjava z dramatično izpovedjo lika trupla oziroma
trpinčenih ţensk (Lukan 2012: 169). Truplo ves čas menja identiteto in se publiki predstavi z
različnimi ţenskimi imeni. A vsa ţenska imena imajo nekaj skupnega. Vse ţenske so ţe mrtve
in vse so umrle tragične nasilne smrti. Za nekatere je bila usodna brutalnost vojnih zločinov,
za druge druţinski umor iz časti. Še ne enoletno deklico je iz obupa nad hudo revščino v
straniščni školjki utopila lastna mati. Vsi ti nasilni dogodki niso prikazani na odru. Publiki o
krvavih dogodkih pripoveduje lik trupla v prvi osebi in na ta način gledalca oziroma bralca
neposredno sooči s svojo pozicijo ţrtve. Avtorica anonimnim truplom, o katerih vsak dan
poslušamo v informativnih oddajah, vrača identiteto in moţnost, da povejo svoje – trupla
imajo imena in priimke, svoje osebne ţivljenjske zgodbe (Pezdirc Bartol 2017: 73). In v
Gostiji prav vsa trupla povedo, da so si ţelela ţiveti, ko je bilo njihovo ţivljenje na silo
prekinjeno.
Po Lukanu (2012: 169) drama navzven spominja na alegorično lirično pesnitev in v
svoj okvir vključuje tudi gledalca. Poglavitna črta besedila je njegova organizacija kot
pripoved, saj je nosilec dejanja lik pripovedovalca (prav tam: 170). Po klasični dramaturgiji se
mora pripovedovalec povsem umakniti iz dramskega dogajanja in običajno nastopi zgolj kot
del uvoda v dramo. V Gostiji pa pripovedovalec in lik trupla nastopata na isti formalni in
vsebinski ravni, med pripovedovalcem in dramskimi liki ni ločnice (prav tam). Struktura
dejanja je zelo neklasična, saj ni nobenega osrednjega konflikta ali dogodka. Dejanje poteka
linearno, brez stopnjevanja napetosti. Lik trupla je kot glavni lik sila nenavaden in ne vodi
nobene akcije, temveč publiki zgolj pripoveduje svojo ţivljenjsko zgodbo oziroma več
ţivljenjskih zgodb. Brezimni pripovedovalec pa kot vodja igre ruši odrsko iluzijo in drugim
dramskim osebam jemlje njihovo samostojnost.
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DRAMSKE OSEBE
Vse dramske osebe v besedilu publiki predstavi lik brezimnega pripovedovalca, ki zase pove,
da je sedmi lik v drami. Lik brez imena skozi celotno besedilo pripoveduje didaskalije, jih
pooseblja in jih s tem postavlja v glavni tok dogajanja. O njem iz pripovedovanja izvemo, da
je moški s pipo v roki in mornarsko majico na sebi. Pripovedovalec direktno nagovarja
občinstvo in poleg ostalih oseb predstavi tudi prostor dogajanja ter razloţi, kaj se bo na odru
dogajalo. Glavni protagonist je po besedah pripovedovalca Truplo, ki predstavlja različne
mlade ţenske, ki so umrle nasilne smrti. Vse ţrtve prihajajo iz manj razvitega dela sveta
oziroma so »vzhodna trupla«, kot jih poimenuje pripovedovalec. Pri tem je pomenljivo
dejstvo, da na začetku pripovedovalec publiko nagovori kot »zahodno občinstvo«.
Lik brez imena predstavi in opiše vse »ugledne goste«, ki pridejo na gostijo (Semenič 2010:
2). Prvi lik je Roman Arkadij Abramovič, ruski milijonar in 51. najbogatejši Zemljan, ki je
lastnik znanega nogometnega kluba Chelsea. Pripovedovalec opozori, da lik nima nič opraviti
z resničnim Abramovičem. Morda je zanimivo omeniti, da je v času nastajanja drame Gostija
ravno potekalo Svetovno prvenstvo v nogometu 2010. Z nogometom je povezan še en gost, in
sicer inicialki Z. I., za katerega pripovedovalec pove: »da z lahko na primer predstavlja prvo
črko imena zlatan in i lahko na primer predstavlja prvo črko priimka ibrahimović, vendar
inicialki z.i. ne predstavljata inicialk švedskega nogometaša, ki ga je nk barcelona poleti 2009
kupila za 69 milijonov eurov (prav tam). Drugi dramski lik, ki je povabljen na gostijo je lik
Janeza Janše, predsednika vlade RS. O njem pripovedovalec doda, da nima zveze z likom
Janeza Janše iz predstave SNG Drama, ki jo je reţiral umetnik Janez Janša. Tretji lik je
štiriindvajsetletna Julia Kristeva, ki bo nekoč postala znana humanistka in druţboslovka. Julio
Kristevo. Četrti dramski lik pa je sama avtorica besedila, Simona Semenič. Tudi Kristeva in
Semenič nimata nič opraviti z resničnima osebama z istima imenoma.
Dramski liki, ki se pojavijo kot gostje na gostiji, na različne načine sprejmejo
ponujeno obaro iz trupla, ki vsakemu drugače tekne. Abramovič prijazno sprejme povabilo in
ob vinu zadovoljno poje svoj kroţnik obare. Preden odide, vrţe denar na mizo. Druga
moţnost je, da denar pripovedovalcu zatakne v ţep majice. Potem se pojavi lik Janša, ki se
obnaša tako, kot da nekaj išče. Hodi gor in dol ter si nekaj mrmra. Vedno glasneje ponavlja
eno samo besedo, in sicer besedo cigani. Lik Janša se izogiba gostiji in sploh ne misli na
obaro. Pripovedovalec ga ulovi in mu stoje ponudi obaro. Ko lik Janša ugotovi, da je obara
zelo okusna, ţeli jesti naprej. Julii Kristevi je celotna gostija sumljiva in zavrača hrano.
Pripovedovalec jo mora pitati na silo. A sčasoma se Kristevi vzbudi tek in se ţeljno naje obare
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iz trupla. Ko na gostijo pride avtorica Simona Semenič, pripovedovalca odganja stran in si kar
sama postreţe. Obara ji zelo tekne, zato si naloţi še enkrat. Pripovedovalca noče niti pogledati
in ko avtorica odide, pripovedovalec pripomni, da ga čudi dejstvo, da Simona Semenič ni nič
komentirala in da je jedla s takšno slastjo, kot da ne bi šlo za obaro iz trupla. Zadnji gost,
inicialki Z. I., kroţi po odru in maha publiki. Ker ima vsega preveč, se mu gabi jesti obaro, a
pripovedovalcu vseeno uspe, da iz vljudnosti poje nekaj ţlic.
Lukan za glavnega protagonista zapiše, da je paradoksno, da je edina »prava« dramska
oseba v drami truplo, ki v »fizični« obliki sploh ni prisotno na odru, saj je skuhano v obari, ki
jo uţivajo gostje na odru. Truplo, ki govori je tako zgolj fikcija, utelešena pripoved
brezimnega pripovedovalca. (Lukan 2012: 170) Poleg tega lik trupla na eni strani predstavlja
konkretne usmrčene ţenske, na drugi strani pa alegorično ţensko kot tako, zastopnico vseh
trpinčenih ţensk, niha »torej med funkcijama osebe in simbola, telesa in znaka« (prav tam).

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Dramski prostor v besedilu opiše lik pripovedovalca, ki nagovarja publiko in pri tem ves čas
daje vedeti, da gre za gledališko predstavo in da se igralci in publika nahajajo v gledališču.
Kraj dogajanja je torej predvsem prostor uprizarjanja pred publiko. Ostale informacije, ki jih o
prostoru poda pripovedovalec so namenoma zelo ohlapne: »seveda se nahajamo v gledališču,
ampak v tem gledališču vam bomo zdaj priredili prav posebno gostijo / na gostijo so
povabljeni nekateri eminentni gostje, posedli jih bomo za mizo / (seveda to ne pomeni, da
mora biti kaka prava miza na odru, lahko pa seveda tudi je, lahko je cela / vrsta miz ali pa
cela skladovnica miz, lahko je cel oder miza, lahko mize narobe ali pa tudi prav / obrnjene
visijo s stropa, lahko je tudi samo napis, na katerem piše miza, v enem, drugem ali tretjem /
jeziku, lahko pa nikjer nič ne piše in tudi nikjer ničesar ni« (Semenič 2010: 3) Dramski čas
nima nobenih posebnih karakteristik, pokriva se z realnim časom trajanja uprizoritve.

DRAMSKI JEZIK
Naslov besedila je presenetljivo dolg, saj vsebuje več kot dvajset besed. Lukan ugotavlja, da
je naslov ţe replika besedila in da bi ga bilo smiselno uprizoriti: »… strukturiran je kot
integralni del besedila, in to njegovega glavnega toka.« (Lukan 2012: 169) Za naslovom
manjka običajen spisek dramskih oseb. Namesto tega jih v didaskalijah predstavi lik
pripovedovalca. Jezik je večinoma knjiţni pogovorni, vsebuje tudi niţje pogovorne besede
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(pička, scalnica). V besedilu avtorica ne upošteva velikih začetnic in končnih ločil, kot je tudi
sicer značilno za njeno pisavo. Replike niso označene z imeni dramskih likov. Didaskalije v
besedilu zavzemajo veliko prostora, več kot polovico celotnega besedila. Didaskalije niso
postavljene v oklepaj in se ne ločijo od glavnega besedila. Pravzaprav didaskalije postanejo
glavno besedilo, ki je namenjeno govorni uprizoritvi. Didaskalije so formulirane kot opisna
pripovedovalčeva pripoved in so v funkciji glavnega besedilnega toka (prav tam).
Pripovedovalčeva pripoved v didaskalijah se od replik Trupla loči z razmiki vrstic. Tako
didaskalije niso zgolj scenski napotki, ampak so enakovredne replikam dramske osebe. Poleg
pripovedovalca, ki nastopa v didaskalijah, replike pripadajo samo Truplu, pa še te niso
označene tako, kot predvideva dramska konvencija. Ostali dramski liki se pojavijo (o tem
pripoveduje pripovedovalec), a nimajo replik.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
Dramski lik brez imena direktno nagovarja gledalce in na več mestih govori tudi o odnosu
med publiko in tem, kar se dogaja na odru:
jaz, sedmi lik v tej drami, stopim pred vas, spoštovano (zahodno)gledalstvo, stopim pred vas s pipo v
roki
jaz, sedmi lik v tej drami, nimam nobenega imena, sem brezimni lik, takorekoč neznanec, lahko bi se
reklo john doe, če bi bila to ameriška drama, pa ni, torej nisem john doe, ker ni ameriška drama
je slovenska drama, tako da nimam imena, ali pa mogoče, mogoče sem vsa imena, kar jih ţelite ali
pa tisto, ki si ga predstavljate, ko me zagledate

(Semenič 2010: 1)
Pripovedovalec s svojimi nagovori gledalca neposredno vključuje v dramsko dogajanje, kar
spada na področje performativnega in je blizu postdramskemu gledališču. Skozi
pripovedovalca se po Lukanu (2012: 170) drama vzpostavi kot samozavedajoč se
(meta)organizem, ki samega sebe razkriva kot dramo. I. Zajc (2015: 156) ugotavlja, da
didaskalije pri S. Semenič pogosto oblikujejo metadramo, ki je drama o drami ali iskanju
dramske forme. Tako se kaţe metajezikovna vloga didaskalij, ki s pomočjo
pripovedovalskega glasu predstavljajo dramsko dogajanje in s tem uokvirjajo dramo. S
pomočjo nekonvencionalne rabe didaskalij avtorica dekonstruira klasično dramsko formo. Po
mnenju I. Zajc (2013: 5) avtorica s prenosom didaskalij v dogajalni tok prevprašuje dramsko
formo in razkriva mehanizme obstoja gledališkega dela.
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6. 6 TISOČDEVETSTOENAINOSEMDESET
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Drama tisočdevetsoenainosemdeset je bila leta 2014 med nominacijami za nagrado Slavka
Gruma. Premierno je bila uprizorjena v SNG Maribor v sezoni 2014/2015. Uprizorili so jo
tudi študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in njihova predstava v reţiji
Nine Rajić je na 45. Tednu slovenske drame v Kranju dobila Šeligovo nagrado za najboljšo
predstavo festivala. Besedilo govori o prebivalcih manjšega slovenskega kraja, ki se znajdejo
v dveh časovnih obdobjih, in sicer v skupni Jugoslaviji na začetku osemdesetih, ko je v druţbi
vladal optimizem in obet lepše prihodnosti, ter v sodobnosti samostojne Slovenije, ko so se
sanje o lepi bodočnosti razblinile. Avtorico zanima ţivljenje in zadovoljstvo neke skupnosti v
obeh obdobjih.
Besedilo nima nobenih začetnih avtoričinih opomb glede dramskih oseb, časa ali kraja
dogajanja. Zunanje ni razčlenjeno na dejanja ali prizore in tudi tukaj didaskalije niso ločene
od glavnega uprizoritvenega dela. Podbevšek (2014: 319) zapiše, da po nekaj začetnih stavkih
postane jasno, da so navedbe in opisi oseb ter opisi okoliščin del pripovedi, ki je v obliki
razširjenih didaskalij zapisana v poševnem tisku in vizualno ter vsebinsko prevladujoča.
Zgradba dramskega dogajanja je zelo nenavadna in predstavlja izseke iz ţivljenja treh glavnih
likov, njihovih druţinskih članov, prijateljev in znancev v Ajdovščini v letu 1981 in 32 let
kasneje, v letu 2013. Spremljamo tri zgodbe, ki skačejo v času naprej in nazaj. Dramaturgija
dejanja je fragmentarna, saj dejanje ni enotno, dogodki niso strnjeni in ne sledijo logičnemu
zaporedju. Bralec oziroma gledalec mora posamezne delce šele sestaviti v »fabulativno
krpanko« (prav tam: 318). Dogajanje nima nobenega stopnjevanja napetosti ali sheme
dramskega trikotnika. Preskakovanje zgodbe naprej in nazaj avtorici omogoča kritičen pogled
na druţbenopolitični sistem v obeh časovnih obdobjih in poraja vprašanja o zdajšnji
brezperspektivni prihodnosti, ki se kaţe v brezposelnosti, propadanju tovarn, poveličevanju
trţne miselnosti (prav tam: 317).

DRAMSKE OSEBE
Besedilo ima veliko število dramskih oseb. Od tega so trije glavni liki, ki jih s prekinitvami
spremljamo od začetka do konca besedila, s tem da do konca ostane odprto vprašanje, kdo od
teh treh je pravzaprav v resnici glavni:
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seveda pod pogojem, da je ta erik naš glavni lik
ker mogoče tudi ni
mogoče ima naš glavni lik enaindvajset let
je čisto na kratko postriţen
v vojaški unifomi, z vojaško torbo na ramenu in titovko na glavi
in recimo, da je ravnokar z avtobusom prispel na vojaški dopust in to od nekje zelo daleč, daleč kot na
primer bitola, zato je torej oblečen v vojaško uniformo in na ramenih drţi vojaško torbo in ima na
je ravnokar prispel in se z avtobusne postaje napotil proti kavarni, najprej bi se rad srečal s katerim
od svojih prijateljev, ne bi šel na primer takoj domov
in ime mu je boris
boris
o, jebemti, ne mi umret, a me slišiš, poglej me, ej
ampak tisto telo, od katerega še kar odteka kri, ne sliši več nič in nikogar ne bo pogledalo
ker je ţe truplo
še toplo sicer, ampak se ţe ohlaja
se ohlaja
se ohlaja ne glede na to, kdo je naš glavni lik

(Semenič 2013: 2)

Luka je leta 1981 star sedem let in se zelo veseli, da bo sprejet med pionirje. Njegova
najboljša prijateljica je sošolka Nada, s katero imata skrivno zbirališče pri pokopališču. 39letni Luka ima v letu 2013 dva otroka in je po poklicu vojak. Na poti v trgovino Lidl izgubi
denarnico. Starejši sin mu razlaga nekaj nerazumljivega o novi mobilni aplikaciji. Potem gre
Luka na pogreb bivše sošolke Nade, ki je zaradi depresije storila samomor. 14-letni Erik je
leta 1981 osmošolec, ki ima najboljšega prijatelja Srečka, s katerim občasno skupaj
mastrurbirata, kadita ali jesta šamrole. Erik ima zelo rad trgovino s steklom. Postarani 46-letni
Erik je ugledni sodnik, ki je pravkar dobil pozicijo na evropskem sodišču. Erik je prišel na
pogreb Srečka, ki je storil samomor, ker okolica ni mogla sprejeti njegove spolne
usmerjenosti. Boris je na začetku star 21 let in je ravnokar prišel iz vojske. Novica, da se bo
njegova bivša punca Jagoda poročila, ga neznansko razjezi. Ko se zgodijo časovni preskoki v
leto 2013, je Boris 53- letni dedek, ki ureja dokumente, da bo lahko šel na sezonsko delo v
Italijo. Spremlja ga njegov vnuk. Borisa zelo prizadene novica o samomoru Zmaga,
njegovega tesnega prijatelja iz mladih dni.
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DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Prostor in čas sta v besedilu zelo neenotna, svobodna, hitro spreminjajoča in bolj spominjata
na prostor in čas v kakšnem romanu. Hitro spreminjanje dogajalnega kraja in preskakovanje
časa omogočajo avtoričine pripovedne didaskalije. Vsem prostorom je skupno to, da se
nahajajo nekje v Ajdovščini, v rojstnem kraju Simone Semenič. Navezavo na lokalno okolje
ustvarjajo omembe ajdovskih ulic, podjetja Primorje, tovarne Lipa itn. ter primorske narečne
besede. Nanašanja na Ajdovščino in njene prebivalce imajo avtobiografsko noto (Podbevšek
2014: 317). Pripovedovalka v didaskalijah poljubno vrti čas naprej in nazaj, iz leta 1981 v leto
2013 pa spet nazaj v 1981 itd.

DRAMSKI JEZIK
Pomemben strukturni element drame so didaskalije, ki tudi v tem besedilu niso ločene od
glavnega besedila. Pripoveduje jih sama avtorica in niso utelešene v liku pripovedovalca, kot
je to v Gostiji ali na primer v besedilu Medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in
modrosti. Didaskalije so precej goste in obseţne in mestoma spominjajo na romaneskno
pripoved ali celo na poezijo. Dramske osebe govorijo pogovorni jezik, ki je bogat s
primorskimi narečnimi izrazi (en špadni fant, dva solda). Tudi v tem besedilu Simone
Semenič je opazna odsotnost velikih začetnic in samosvoja raba ločil. Včasih namesto ločila
uporabi prehod v novo vrstico, kadar se začne nova poved.

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
V besedilu tisočdevetstoenainosemdeset je dramski dialog zgolj ena od zvrsti oziroma
diskurzov, ki jih uporablja Semenič. Po Toporišiču so za besedilo značilne ne več dramske
govorne ploskve raznolikih diskurzov (Toporišič 2015: 97). Avtorica se usmerja v
osvobajanje forme, dramsko odpira v romaneskno in dokumentarno. Hkrati pa tudi v
metagledališko, v dramo kot metagledališki esej (prav tam: 98). Metagledališkost in nivo
metadrame se kaţeta predvsem v didaskalijah, ki »samorefleksivno tematizirajo ustvarjanje
drame« (Zajc 2016: 158). Pri tem Semenič ves čas upošteva prisotnost bralca oziroma
gledalca in morebitno uprizoritev:
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boţo, šahist v kavarni
ti, koga je pa povozilo tam pri spomeniku?
darko, reševalec, lukatov oče, kavarniški gost
ne vem, ne poznam
edo, šahist v kavarni
ma je kdo mlad?
boris
ma ne ravno, en moški, bolj star, mora bit ţe čez petdeset
in potem se vse zavrti
se zavrti nazaj in naprej, se zavrti kot v filmu
čeprav, roko na srce, ne more se zavrteti kot v filmu, kajne dragi gledalci, tule na odru se lahko bolj
klavrno zavrti
edino če imamo vrtljiv oder, potem ja, potem se lahko za spoznanje zavrti
ampak to bi bil bolj beden vizualni efekt, aneda
lahko se torej potrudimo s svetlobnim efektom
ţmrk ţmrk

lahko pa si vse skupaj samo predstavljamo, si predstavljamo borisa, kako sedi sredi zakajene
kavarne,
si predstavljamo, kako se potem vse skupaj zavrti, se zavrti tako, da boris ne ve več, kje je in
kaj
počne, se zavrti tako, da tudi mi ne vemo več, kje je boris in kaj počne, se zavrti tako, da je
boris kar
naenkrat en gospod z redkimi sivimi lasmi, gubami in rahlimi obrisi pivskega trebuščka
natakar, boţo, edo in nekdo ob šanku izginejo
in izginejo tudi mize in stoli in izgine tudi dimna zavesa, z njo pa impresivna podoba motorke
boris je star triinpetdeset let in stoji sredi dezinficirane lekarne
lekarnar v dezinficirani beli halji stoji za dezinficiranim belim lekarniškim pultom
boris ga gleda
gleda okoli sebe
gleda sebe
(Semenič 2013: 9)
Podbevšek ugotavlja, da je besedilo tisočdevetstoenainosemdeset primer nove besedilnosti,
ki se z odstopanjem od konvencij dramskega pisanja vzpostavlja v polju postdramskega
gledališča in sili bralca v nove bralne strategije (Podbevšek 2014: 317).
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6. 7 SEDEM KUHARIC, ŠTIRJE SOLDATI IN TRI SOFIJE
DRAMSKO DEJANJE ALI ZGRADBA DRAMSKEGA DOGAJANJA
Dramsko besedilo je nastalo leta 2014 po naročilu Barbare Hieng Samobor, direktorice
Mestnega gledališča ljubljanskega. Leta 2015 je Semenič zanj prejela Grumovo nagrado za
najboljše dramsko besedilo. Istega leta se je v MGL zgodila krstna uprizoritev v reţiji Diega
de Bree. Sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije je igra o razmerju med posameznikom in
mnoţico, med uporniškim idealizmom in prilagodljivim konformizmom. V njej avtorica
razgalja ustroj neenakopravne druţbe ter mehanizme, ki vzdrţujejo oblastna razmerja. Navdih
črpa iz resnične ţivljenjske usode treh Sofij, treh zgodovinskih osebnosti. Dve sta bili zaradi
političnega aktivizma tudi v resnici obsojeni na smrt. Obe še pred dopolnjenim 30. letom
starosti.
Dramsko dogajanje je postavljeno v nedoločen prostor in čas. V ospredju so
ţivljenjske usode treh zgodovinskih osebnosti, treh revolucionark, treh Sofij. Sofije so s
svojim delovanjem in načinom razmišljanja v konfliktu s patriarhalnimi mehanizmi oblasti in
tudi z liki kuharic, z ţenskami, ki pristajajo na obstoječa razmerja moči. Kuharice so prisotne
od začetka do konca drame in se ves čas ukvarjajo z lupljenjem krompirja za kosilo vojakov.
Medtem spremljajo dramsko dogajanje in ga tudi komentirajo. Mestoma njihove replike
prevzemajo formo didaskalij in pripovednega načina. Na začetku se kuharice predstavijo
občinstvu in naredijo uvod v dogajanje. Kuharice opisujejo, komentirajo in vrednotijo dejanja
drugih dramskih oseb, štirih vojakov in treh Sofij, medtem ko oni kuharic ne vidijo in z njimi
ne komunicirajo. Kuharice imajo kritična mnenja tudi ena o drugi in so med seboj zelo
prepirljive.
Med enoličnim gospodinjskim delom oziroma lupljenjem ogromnih količin krompirja
se zgodijo tri usmrtitve. Štirje vojaki morajo po navodilu nadrejenih opraviti eksekucije treh
upornih Sofij, ki so povzete po zgodovinskih osebnostih. A kot ugotavlja Pezdirc Bartol, tekst
ni biografska drama, ţivljenjske zgodbe Sofij so prikazane na fragmentaren način, z mnogimi
prekinitvami in zastranitvami. Poudarek pa je na kazenskih usmrtitvah, ki jih morajo nad
vsemi tremi izvršiti vojaki (Pezdirc Bartol 2017: 78). Tako so ţivljenjske zgodbe resničnih
Sofij postavljene v okvir dramske fikcije, ki ga tvorijo kuharice in soldati. Kuharice ves čas
pridno lupijo krompir za vojake in so zelo kritične do treh Sofij, ki so si drznile razmišljati s
svojo glavo in upreti vsiljenim druţbenim vlogam. Po mnenju kuharic bodo upornice dobile,
kar so iskale:
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ta pedantna
a si predstavljate, da bi vsi to tako počeli?
vse po svoje?
ta bi prevezo, oni je ne bi, ta bi črno, oni bi rdečo …
en sam kaos, kam pa pridemo
to dekle je bilo pa tako ali tako od nekdaj malo … kako bi rekla
ta nergava
razvajeno
ta debela
ja, ja, to bo, vsega preveč od zmeraj, polna rit vsega, potem pa človek …
ta jeznorita
še bolj pa ţenska
ta debela
ja, res, imaš prav, potem pa ţenska ne ve, kje ji je mesto
ta fina
no, daj, mladenka, daj, pusti mu, da ti natakne tisto prevezo in ne spravljaj nas v zadrego
ta jeznorita
ne spravljaj nas v zadrego

(Semenič 2015: 23)
V konservativni patriarhalni druţbi je namreč mesto ţenske namenjeno streţbi in uboganju
moškega. Ţenska se realizira s tem, ko se poroči in rodi otroka, kot povedo kuharice. In v taki
druţbi svojeglave Sofije ne morejo eksistirati. Sistem, ki ga podpirajo kuharice in vojaki, jih
pokonča. Kuharice medtem »govorijo in regljajo kot pri vodnjaku, govorijo kot pri ličkanju
koruze, kot pri vseh kolektivnih opravilih«. (Bogataj 2015: 1416) V njihovih banalnih
pogovorih se odraţajo druţbena razmerja: poleg kuharic, vojakov in Sofij obstajajo še
privilegirani »uni tam zgoraj«, ki za kosilo dobijo rebrca namesto pustega krompirja in so
vpleteni v vse mogoče pokvarjene posle.
Tudi v tem besedilu Simone Semenič so uporabljeni metagledališki postopki in
samonanašanje. Kuharice neposredno nagovarjajo občinstvo in izpostavljajo uprizoritveni
vidik. Na ta način bralec oziroma gledalec postane dejavno soudeleţen v tekstualnem oziroma
gledališkem dogodku, postane priča usmrtitvam treh Sofij, ki so upodobljene po resničnih
dogodkih in so posledica upora proti krivičnim razmerjem moči v druţbi. Tudi tokrat fizično
nasilje ni neposredno udejanjeno, temveč o njem poročajo kuharice s svojim pripovednim
načinom komentiranja dogajanja. Pozornost je usmerjena v samo proceduro izvrševanja
usmrtitev, v kup nesmiselnih birokratskih pravil, ki degradirajo obsojenke. S tem, ko Semenič
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staplja zgodovinska dejstva in izmišljene, fiktivne dogodke, jih postavlja na univerzalno raven
(Pezdirc Bartol: 79). Katja Čičigoj (2015: 10) v gledališkem listu uprizoritve ugotavlja, da
Semenič s stiliziranim umikom od zgodovinskega realizma, uniformiranjem načinov smrti (tri
Sofije so v besedilu usmrčene z obglavljenjem, četudi so dejansko, kot izvemo iz besedila,
umirale drugače) in njihovo umestitvijo znotraj prilike o vojni, ki jo na način ponavljana s
spomini na pretekle obroke za vojake prinašajo kuharice, so tri Sofije tako prestavljene iz
polja zgodovine v polje brezčasja umetniškega besedila.
Dramaturgija dejanja je ciklična, saj kuharice ves čas dogajanja opravljajo enako delo,
kot ga opravljajo ţe »od začetka sveta«. Soldati po strogih in natančnih navodilih izvršujejo
rutinske eksekucije, ki se ponavljajo iz dneva v dan. Uporne posameznice ena za drugo
izgubljajo glave, sistem pa ostaja enak. Zadnji dramski »prizor« je identičen prvemu. Ni
osrednjega konflikta ali dogodka, dejanje se ne razvija proti vrhuncu in razpletu. Dele dejanja
bi lahko med seboj tudi zamenjali, pa se strukturno ne bi veliko spremenilo.

DRAMSKE OSEBE
Kot pove ţe naslov drame, v njej nastopajo tri Sofije, štirje vojaki in sedem kuharic. Sedem
kuharic deluje kot eno telo, en kolektivni organizem. Kuharice nimajo osebnih imen, nimajo
osebne zgodovine in vse opravljajo enako enolično delo. Ločijo se zgolj po tipični karakterni
potezi, po kateri je vsaka poimenovana: ta nergava, ta jeznorita, ta debela, ta fina, ta
dolgocajtna, ta pedantna, ta zamišljena. Kuharice so neke vrste vzdrţevalke sistema in
ohranjajo patriarhalna druţbena razmerja. Medtem ko se moški ukvarjajo z vojaškimi in
političnimi zadevami, jim kuharice kuhajo in skrbijo za zadovoljevanje njihovih osnovnih
bioloških potreb, kot so prehranjevanje in reprodukcija. Za kritično razmišljanje,
izobraţevanje ali kakršnokoli individualnost ni prostora. Po mnenju kritika Mateja Bogataja
kuharice predstavljajo trač, mediokriteto, konformizem, opravljivost. Kuharice so raja, »tista
mnoţica, ki jo enkrat imenujemo 'delovni ljudje in občani', drugič davkoplačevalci, tretjič
volivci itd.« (Bogataj 2015: 1416)
Tako kot kuharice tudi štirje vojaki nimajo osebnih imen. Njihove replike so označene
z rimskimi številkami od ena do štiri. Fantje so zvesti izvajalci povelj in bolj kot same
eksekucije jih zanimajo prehrana, spanje, prosti čas in birokratska pravila, ki jih morajo slepo
ubogati (prav tam: 1417). Zaradi strahu in konformizma so pripravljeni narediti karkoli. Tudi
vojaki so ujeti v kolesje sistema, kjer je vse podvrţeno birokraciji in obstoječim razmerjem
druţbene moči, kjer je treba za preţivetje brez pomisleka ubogati navodila nadrejenih. Tri
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Sofije so na drugi strani povzete po resničnih zgodovinskih osebah: po Sophie Scholl, Sofiji
Lvovni Perovskajevi in Marie-Sophie Germain. Prva Sofija je bila nemška študentka, ki se je
v času nacizma uprla totalitarnim oblastem. Skupaj s starejšim bratom je bila članica
skrivnega gibanja Bela vrtnica, ki je z aktivističnimi akcijami delovalo proti nacistični
ideologiji. 18. februarja 1943 je bila aretirana med deljenjem letakov na fakulteti. Po hitrem
postopku je bila obtoţena veleizdaje in za kazen obglavljena, stara komaj 21 let. Druga Sofija
je bila pri 27 letih prav tako obsojena na smrt zaradi svojega političnega aktivizma in
sodelovanja pri načrtovanju atentata na carja, in sicer v Rusiji leta 1881. Tretja Sofija je bila
francoska matematičarka in filozofinja, ki se je rodila leta 1776 v Parizu. Kljub ostremu
nasprotovanju staršev in širše druţbe, je vztrajala pri izobraţevanju in znanstveni poti, ki je
bila takrat za ţenske še popolnoma nedostopna. Umrla je pri 55 letih zaradi raka na dojkah.
Tako si vse tri Sofije delijo enako ime in uporniško drţo, s katero so skušale preseči
omejujoče druţbene okvirje lastnega časa, se upreti patriarhalnemu diktatu in spremeniti svet
(Pezdirc Bartol 2017: 78).

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS
Tudi v tem besedilu je dogajanje postavljeno v nedoločen čas in prostor. Kuharice povedo, da
ţe od nekdaj skrbijo za prehrano vojakov. Omenjajo različne vojne, ki so potekale v
zgodovini človeštva, in kako so pripravljale hrano za vojake. Za tiste, ki so preţiveli:

ta dolgocajtna
lupimo krompir in mesimo testo
ta debela
mesimo testo in čistimo zelenjavo
ta pedantna
reţemo
ta fina
ribamo
ta zamišljena
tremo
ta pedantna
sekljamo
ta debela
mesimo
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ta fina
mešamo
ta nergava
vsak dan
ta jeznorita
vsak dan
ta zamišljena
od začetka sveta

(Semenič 2015: 93, 94)
Tudi prostor dogajanja je nedoločen. Lahko se odvija v povsem praznem prostoru, saj gre
avtorici predvsem za univerzalno reprezentacijo razmerij druţbene moči, ki ni vezana na
posamezen čas ali prostor. Vesna Hauschild v gledališkem listu uprizoritve piše, da gre za
»zelo clever/inteligentno povezovanje vsečasja sveta, kot ga poznamo in ki se zdruţuje v
tukaj in zdaj med vsakim branjem teksta/predstave na gledališkem odru.« (Hauschild 2015:
29)

DRAMSKI JEZIK
Dramski jezik je splošni pogovorni. Dobro je prilagojen različnim dramskim osebam in
situacijam, zato deluje zelo ţivo. Vsebuje tudi niţje pogovorne (prasec, mater, kurc), narečne
(gajsten, juţina) in tuje strokovne izraze (ignorantia iuris nocet). Tudi v tem besedilu Simone
Semenič je odpravljena strukturna razlika med glavnim in stranskim besedilom in didaskalije
prevzemajo obliko replik dramskih oseb ter niso več pisane s poševnim tiskom. V premi
govor kuharic se vpletajo didaskalije kot odrski napotki:

ta debela
sedimo v polkrogu
s škafi med nogami
in lupimo krompir
ta nergava
na tone krompirja
ta debela
jaz sem ta debela
tako mi je ime, ker sem bolj močne sorte
bolj obilna, bi se lahko reklo
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ta jeznorita
debela ko prasica, bi se lahko reklo
ta fina
no, no
malo se poskusi zadrţat, saj vem, da je teţko, malodane nemogoče, glede na tvoje poreklo in
vzgojo
ali bi bilo morda bolj natančno reči ne-vzgojo
ampak vsaj pred ljudmi se potrudi
namignem proti vam, z nasmeškom
ta zamišljena
z nasmeškom namigne proti publiki
z nasmeškom, v katerem se tre paleta besed
se tre

(Semenič 2015: 3)

Tako so kuharice hkrati dramski liki in pripovedovalke, ki komentirajo dramsko dogajanje ter
ga umeščajo v različne prostore in čase ter komunicirajo z občinstvom (Pezdirc Bartol 2017:
80). Vsaka od Sofij je bila obtoţena in usmrčena v svojem zgodovinskem času in prostoru, a
formalna struktura drame njihove usode poveţe v univerzalnosti in nadčasovnosti (prav tam).

POSTDRAMSKE ZNAČILNOSTI
V besedilu avtorica vzpostavi specifično gledališko situacijo, ki nudi moţnost različnih vrst
komunikacije s publiko. Preko metadramskosti se razpira sam dispozitiv gledališča, v katerem
gledališče samo sebe razstavlja v času in prostoru. Dramsko dogajanje je vpeto v prazen,
nedoločen čas in prostor, v »vsečasje«. Semenič tudi v tem besedilu ruši dramsko konvencijo
glede rabe didaskalij. Didaskalije spet niso ločene od glavnega besedila, le da tokrat niso
ločene niti z drugačnim tiskom, temveč so vpletene v replike, ki so označene z imeni
dramskih oseb.
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7 PRIMERJAVA DRAMSKE FORME OBEH DRAMATIČARK
NA PODLAGI OBRAVNAVANIH BESEDIL

Dramsko pisavo oziroma zunanjo in notranjo formo obravnavanih besedil obeh dramatičark
sem primerjala s pomočjo analize in primerjave sestavnih delov. Tako sem dobila širšo sliko
oblikovnih postopkov, s katerimi v izbranih besedilih obe avtorici strukturirata dramsko
dejanje, dramske osebe, dramski prostor, čas ter jezik in kako so vsi ti deli organsko povezani
v celoto. V dramskem prvencu Drage Potočnjak z naslovom Sanje in strah (1991) je dejanje
bliţje odprti kot zaprti dramski formi. Besedilo zunanje ni razčlenjeno na dejanja ali prizore.
Napetost dogajanja se sicer stopnjuje proti vedno večjemu nasilju, a dejanje nima osrednjega
konflikta ali dogodka in ga ne moremo ponazoriti s klasično piramidalno shemo. Dogajanje
vsebuje tudi sanje, spomine in privide. Proti koncu se vedno bolj mešata resničnost in igra v
igri, konec je odprt in pomen ni enoznačen. Vse to postavlja zgradbo dejanja v bliţino odprte
forme.
V naslednjih dveh obravnavanih besedilih, Metuljevem plesu (1993) in drami Alisa,
Alica (1997) Potočnjak strukturo dejanja oblikuje bolj klasično kot v svojem prvencu. V
Metuljevem plesu zasnova dejanja temelji na konfliktnih druţinskih odnosih. Gre za
premočrtno, logično povezano in enovito dramsko dogajanje, napetost se stopnjuje proti
vrhuncu, ki mu sledi katastrofa. Dogodki sledijo kavzalnemu zaporedju. Konec pa se s svojo
odprtostjo spet oddaljuje od klasične forme, saj nadaljnja usoda dramskih oseb obvisi v zraku.
Drama Alisa, Alica (1997) ima jasen osredji dramski konflikt ter enotno dejanje, ki iz njega
izhaja. Dogajanje je realistično verodostojno in logično povezano. Vrh dramske napetosti se
zgodi z uničenjem najbolj dragocenih spominov obeh protagonistk. Tudi v tem besedilu je
konec odprt in razplet nedoločen. Dramsko dejanje je v tako v Metuljevem plesu in Alisi, Alici
bliţje klasični, zaprti formi, s tem da razplet v obeh besedilih ostaja nejasen. Obe besedili sta
zunanje razdeljeni na dve dejanji.
V besedilu Kalea (2000) avtorica povsem opusti klasično enovitost dejanja in
stopnjevanje proti vrhuncu. Glavni protagonist Kalea ne vodi dejanja, temveč samo še izraţa
svojo ujetost v druţbene spone, ki mu onemogočajo izpolnitev hotenj. Dogajanje je
raztegnjeno na daljše časovno obdobje in vsebuje več komplementarnih linij. Zunanje je
besedilo členjeno na dve dejanji in vsako dejanje na več prizorov. Struktura dogajanja se v
Kalei precej odmakne od klasične absolutne drame. Podobno je z zgradbo dejanja v igri Hrup,
ki ga povzročajo ţivali, je neznosen (2002). Dramsko dejanje ni enotno in nima osrednjega
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konflikta ali dogodka, ki bi izhajal iz tega konflikta. Osrednji protagonist Armin je duševno
zaostal mladoletnik, ki ne zmore voditi dejanja, temveč pred stisko beţi v svet domišljije.
Zunanje je drama razdeljena na 25 prizorov z enim samim dejanjem. Dogajanje poteka na
dveh ravneh, in sicer na eni strani spremljamo realistični potek, torej dejanske dogodke, na
drugi strani pa Arminov izmišljeni svet in imaginarne dogodke. Dogajanje se ne stopnjuje
proti razrešitvi, temveč poteka linearno, dokler se ne prekine s smrtjo.
V zadnjih dveh obravnavanih igrah Drage Potočnjak je dramsko dejanje ţe povsem
fragmentarno. Drama Za naše mlade dame (2006) nima enotnega dejanja. Dogajanje je
strukturirano na način filmske montaţe. Posamezni prizori so zamenljivi, zgodba prikazuje
posamezne koščke iz ţivljenja osrednjih dramskih oseb ter preskakuje v času naprej in nazaj.
V sosledju prizorov vlada načelo diskontinuitete. Vpliv filmske tehnike in časovni preskoki v
dogajanju rušijo odrsko iluzijo resničnosti. Zunanja zgradba obsega eno dejanje, ki je
razdeljeno na 21 prizorov. Tudi v besedilu Srce na dlani (2014), ki je nastajalo s pomočjo
avtorske ekipe, dogajanje ni enotno in ne poteka po klasični piramidalni shemi. Dramsko
strukturo dveh druţinskih zgodb, ki se zdruţujeta v eno, prekinjajo in rahljajo različni
potujitveni vdori. Igralci s svojimi osebnimi komentarji posegajo v dramsko fabulo in
vzpostavljajo metagledališki nivo. Dogajanje ima več komplementarnih linij, igro v igri,
resničnost in simulacije resničnosti. S tem se pribliţuje postdramskemu gledališču.
Simona Semenič klasično, zaprto strukturo dramskega dejanja izmed obravnavanih
besedil ohranja samo v kratki igri Nogavice (2005). Besedilo ima osrednji konflikt, ki se
stopnjuje proti vrhuncu in razrešitvi. Konflikt vodita dva protagonista in dogajanje poteka v
logičnem zaporedju. V drami 5fantkov.si (2008) so ohranjene samo nekatere značilnosti
klasične strukture dejanja. Dogajanje je enotno in poteka v strnjenem časovnem zaporedju. A
dejanje nima osrednjega konflikta in nima klasičnega razvoja proti vrhuncu napetosti in
razpleta, ki bi izhajal iz glavnega konflikta. Struktura dejanja ima tako bolj odprto formo, a
ohranja nekatere klasične elemente.
V vseh ostalih obravnavanih dramah Simone Semenič pa se klasična struktura dejanja
popolnoma poruši. V 24ur (2006) dogajanje v dveh različnih prostorih poteka simultano, a
para se med seboj ne vidita. Pri prvem paru dejanje predstavljajo ponavljajoče fizične akcije,
ki ne vodijo nikamor. Pri drugem paru pa je dejanje ponavljajoče verbalno merjenje moči in
poskus komunikacije, ki prav tako ne vodi nikamor. Pri obeh dejanje prekinjajo še Spami. V
obeh primerih gre za kroţno dramaturgijo, saj se dogajanje konča povsem enako, kot se
začne. Ni stopnjevanja napetosti in ni osrednjega dogodka. Zunanja zgradba ni členjena na
dejanja ali prizore. Besedilo Jaz, ţrtev (2007) je avtobiografsko, saj je pisano kot scenarij za
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avtoričin solo performans. Dogajanje nima nobenega osrednjega konflikta ali dogodka in je
zgolj posredovano preko avtoreferencialne monološke izpovedi. Dejanje je intimna osebna
izpoved avtorice, ki v obliki monologa publiki po vrsti opiše zgodovino svojih bolezenskih
teţav.
V drami Gostija (2010) je dejanje posredovano na fragmentaren način. Nosilec dejanja
je lik pripovedovalca, kar je za dramsko besedilo nekonvencionalno. Njegovo pripoved, ki je
zapisana v obliki didaskalij, prekinjajo monologi trupla, ki ne vodi nobene akcije, temveč
publiki zgolj pripoveduje o načinu svoje smrti. Pripovedovalec kot vodja igre ruši odrsko
iluzijo in drugim dramskim osebam jemlje njihovo samostojnost. V drami ni nobene členitve
na dejanja ali prizore. Dejanje poteka linearno, brez stopnjevanja napetosti in nima osrednjega
konflikta ali dogodka. Pripovedovalec ima osrednjo vlogo pri zgradbi dogajanja tudi v
besedilu tisočdevetstoenainosemdeset (2013). Tudi tukaj je besedilo pripovedovalca v
poševnem tisku in spominja na didaskalije, le da v tem besedilu pripovedovalec ni utelešen v
dramskem liku, temveč je pripovedovalka sama avtorica. Zgradba dramskega dogajanja je
zelo nenavadna in predstavlja izseke iz ţivljenja treh glavnih likov, njihove zgodbe pa
preskakujejo naprej in nazaj v času. Dramaturgija dejanja je fragmentarna, saj dejanje ni
enotno, dogodki niso strnjeni in ne sledijo logičnemu zaporedju. Bralec oziroma gledalec
mora posamezne delce šele sestaviti v povezano celoto. Besedilo nima nobenih začetnih
avtoričinih opomb glede dramskih oseb, časa ali kraja dogajanja. Zunanje ni razčlenjeno na
dejanja ali prizore. V zadnji obravnavani drami Sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije
(2014) so pripovedovalke in usmerjevalke dogajanja kuharice. Njihove replike so pisane kot
dramski dialog, čeprav mestoma prevzemajo vlogo didaskalij in vsebujejo odrske napotke.
Dramaturgija dejanja je ciklična, saj se dogodki ponavljajo. Zadnji dramski »prizor« je
identičen prvemu. Ni osrednjega konflikta ali dogodka, dejanje se ne razvija proti vrhuncu in
razpletu. Dele dejanja bi lahko med seboj tudi zamenjali, pa se fabula ne bi spremenila.
Simona Semenič se od svojih dramskih začetkov dalje zelo hitro odvrne od klasične
strukture dramskega dejanja. Njene drame imajo formalno inovativno strukturo dejanja, ki je
blizu postdramskemu gledališču. Avtorico zanima sam ustroj gledališkega medija in odpiranje
uprizoritvenih moţnosti dramskega besedila. Razen v Nogavicah v vseh obravnavanih
besedilih dejanje poteka linearno, brez stopnjevanja napetosti. Prav tako nikjer nimamo
osrednjega dogodka ali konflikta. Dejanje je posredovano na fragmentaren način, pogosta je
ciklična dramaturgija. V besedilih Jaz, ţrtev; Gostija in tisočdevetstoenainosemdeset velik del
dejanja prevzame epska pripoved, ki ima lahko tudi obliko didaskalij. Draga Potočnjak
dramsko dejanje oblikuje tako, da se pokaţejo medosebni konflikti, druţinske travme in
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socialni problemi posameznikov. Dejanje velikokrat temelji na medosebnem obračunavanju
zaradi preteklih druţinskih travm (Sanje in strah; Metuljev ples; Alisa, Alica; Kalea; Za naše
mlade dame). Draga Potočnjak je avtorica, ki je občutljiva za stisko marginaliziranih, socialno
deprivilegiranih posameznikov, ki jih druţba potiska v kot. V njenih besedilih so pogosto
glavni protagonisti, a zaradi svoje druţbene nemoči in ranljivosti (pogosto so otroci ali
mladoletni) ne zmorejo aktivno voditi dramskega dejanja in lahko samo nemočno izraţajo
svojo stisko ali beţijo v svet sanj, domišljije ali odvisnosti od drog (Kalea; Hrup, ki ga
povzročajo ţivali je neznosen; Za naše mlade dame). V teh besedilih enotnost dejanja razpade.
Tudi v besedilu Srce na dlani je dejanje fragmentarno, saj ga prekinjajo različni potujitveni
vdori, ki so nastali v sodelovanju z avtorsko ekipo igralcev in reţiserja predstave Srce na
dlani (SMG 2014). Pri Potočnjak je zelo pogost konec oziroma razplet dejanja nasilna smrt ali
samomor kot edini izhod iz nevzdrţne situacije.
Tudi Simona Semenič daje besedo marginaliziranim, diskriminiranim posameznikom
in izpostavlja druţbene probleme (5fantkov.si; Gostija; tisočdevetstoenainosemdeset;
7kuharic 4soldati in 3sofije), še posebej nasilne patriarhalne vzorce (Gostija; 7kuharic
4soldati in 3sofije in tudi v besedilu Medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in
modrosti, ki ga tukaj nisem obravnavala). V omenjenih treh besedilih se Semenič ukvarja s
tematiko zlorabljenih ţensk, ki jih neenakopravna in nepravična druţba sili v podrejeno
vlogo, kjer postajajo ţrtve patriarhalnega, verskega ali vojnega nasilja. Po besedah Pezdirc
Bartol (2017: 68) so v vseh treh igrah krute usode marginaliziranih ţensk povzete po
resničnih osebah in na fragmentaren način postavljene v okvir fikcije. Zgodbe protagonistov
Semenič oblikuje preko formalno nenavadne zgradbe dejanja in s pomočjo metagledaliških
postopkov v dejanje vključi tudi občinstvo kot nemo pričo in tako lahko doseţe občutek
soudeleţenosti ali morda celo soodgovornosti publike.
Naslednja kategorija, ki sem jo obravnavala, so dramske osebe. V vseh sedmih
izbranih dramah Drage Potočnjak so glavne osebe kompleksno grajeni individuumi, ki imajo
specifične karakterne lastnosti in svojo osebno zgodovino. Prav tako so vse glavne osebe med
seboj v tesnih druţinskih razmerjih. Pogosto se prepuščajo močnim čustvenim izbruhom, ki
so posledica medosebnih konfliktov in preteklih druţinskih travm ter se pred stisko zatekajo k
opojnim substancam. Dramske osebe pripadajo različnim druţbenim stanovom, generacijam
in poklicnim skupinam. Za dramske like Drage Potočnjak je značilno, da velikokrat prihajajo
z druţbenega roba, s socialnega dna ali so kako drugače hendikepirane, stigmatizirane.
Različne osebne stiske in preţivete travme pri osebah povzročajo čustveno neuravnovešenost.
Čustvena impulzivnost in mentalna nezrelost, ki lahko vodita v fizično obračunavanje, ter
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nizko socialno poreklo dramskih oseb je sicer značilno za dramatiko odprte forme in za
gledališče »u fris«. V devetdesetih letih so se na prostoru Velike Britanije pojavila dramska
besedila, ki so dobila poimenovanje »in-yer-face theatre«, pri nas prevedeno kot gledališče »u
fris«. Gledališki teoretik Aleks Sierz izpostavlja poseben odnos med občinstvom in dramatiko
gledališča »u fris«, saj je gledalec v avditoriju napaden s skrajno provokativno vsebino, ki jo
je primoran gledati od blizu (Sierz 2004: 13). S prikazovanjem nasilja, surovih in nabitih
čustev, vulgarne in kontroverzne tematike ţeli gledališče »u fris« šokirati gledalca in v njem
vzbuditi čut za moralno odgovornost (prav tam: 14, 15). Draga Potočnjak z izbiro
travmatiziranih osrednjih protagonistov občinstvo sooči z bolečimi in neprijetnimi temami.
Dramske osebe Simone Semenič ni enostavno uvrstiti v katero od Pfisterjevih
kategorij (perfonifikacija, tip, individuum). Posebnost njenih besedil je, da na začetku
običajno manjka seznam dramskih oseb z opisanimi glavnimi karakteristikami. V prvi drami
Nogavice (2005) sta dramski osebi tipizirani. Ker gre za kratko dramo, ni prostora za
obseţnejšo karakterizacijo. V besedilu 24ur (2006) in 5fantkov.si (2008) so osrednji liki
dramski individuumi s kompleksnimi karakternimi potezami in razgibanim čustvovanjem. V
igrah Jaz, ţrtev (2007) in Gostija (2010) se kot dramska oseba pojavi sama avtorica Simona
Semenič, kar je v nasprotju s temeljno dramsko konvencijo o umiku avtorja iz besedila. V
Gostiji poleg Simone Semenič nastopajo še drugi liki. Vsi razen trupla so povzeti po resničnih
znanih osebah iz zahodnega sveta medijev in kulture. Lik trupla pa predstavlja resnične
zgodbe mladih ţensk tretjega sveta, ki so umrle nasilne smrti. Vse osebe publiki predstavi lik
pripovedovalca. Pripovedovalci in usmerjevalci dogajanja se pojavljajo v besedilih Gostija;
tisočdevetstoenainosemdeset; 7kuharic 4soldati in 3sofije in tudi v besedilu Medtem ko skoraj
rečem še ali prilika o vladarju in modrosti, ki tukaj ni analizirano. Pripovedovalci prevzemajo
vlogo didaskalij in jih pomikajo v glavni del besedila. S tem Semenič krši dramsko
konvencijo o delitvi na glavni in stranski del besedila. V tisočdevetstoenainosemdeset (2013)
so trije glavni liki kompleksni dramski individuumi, a zaradi velikega števila dogodkov, hitre
menjave prostora in časa ter velikega števila stranskih oseb (več kot 20) so njihove karakterne
lastnosti bolj nakazane kot podrobno izdelane. V drami 7kuharic 4soldati in 3sofije (2014) so
dramske osebe tipizirane. Sedem kuharic deluje kot eno telo, en kolektivni organizem. Soldati
so zvesti izvajalci povelj. Tri Sofije so povzete po resničnih zgodovinskih osebnostih
(podobno kot v besedilu Gostija). S tem, ko Semenič staplja zgodovinska dejstva in
izmišljene, fiktivne dogodke, jih postavlja na univerzalno raven (Pezdirc Bartol 2017: 79).
Dramski čas in prostor sta v zgodnjih igrah Drage Potočnjak enovita ter v skladu z
enotnostjo dramskega dejanja. Sanje in strah (1991), Metuljev ples (1993) in Alisa, Alica
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(1997) se odvijejo v enem večeru in v enem samem prostoru. Dogajalni prostor drame Sanje
in Strah je zanikrna mestna garsonjera, prebivališče, v katerega sta se bili prisiljeni preseliti
nekdaj dobro situirani meščanki. Dogajanje v Metuljevem plesu je postavljeno v kuhinjo stare
meščanske druţinske vile. Alisa, Alica pa se odvije v meščanskem stanovanju, natančneje v
salonu gospe Magde. Za vse tri drame je torej značilno urbano oziroma (malo)meščansko
okolje. V Kalei (2000) je dogajanje postavljeno v revno romsko barako – prostor dogajanja je
enovit. Dramski čas pa se v tej igri ţe raztegne na več mesecev in ni enovit. V igri Hrup, ki ga
povzročajo ţivali, je neznosen (2002) sta čas in kraj dogajanja razdrobljena. V trajanju časa so
daljše prekinitve in preskoki, zamenja se veliko dogajalnih prostorov, kar je značilno za
dramo odprte forme. Tudi v drami Za naše mlade dame (2006) ni enotnosti časa ali prostora.
Hitre menjave prostora ter preskakovanje naprej in nazaj v času so v skladu s fragmentarno
strukturo dogajanja. Postdramsko besedilo Srce na dlani (2014) nima posebej opisanega
prostora in časa. Iz dogajanja lahko sklepamo, da se zgodbi dveh druţin odvijata v njunih
domačih prostorih, kasneje pa v bolnici. Vmesni potujitveni prizori, v katerih nastopa
arheolog srca ali igralci izstopajo iz svojih vlog, se zgodijo v nedoločenem času in prostoru in
se umeščajo v vsakokratni dogodek branja oziroma gledanja predstave, kar je značilno za
postdramsko gledališče.
Ena izmed posebnosti dramskega opusa Simone Semenič je prekrivanje fiktivnega in
realnega časa uprizoritve. Fiktivni čas dramskega dogajanja v vseh obravnavanih besedilih
razen v 24ur (2006) traja tako dolgo, kolikor traja sama uprizoritev. V dramskem prvencu
Nogavice (2005), ki ima klasično formo, sta fiktivni čas in kraj enotna ter jasno opredeljena.
Enoten in v prologu opisan fiktivni čas ter kraj dogajanja ima tudi igra 5fantkov.si (2008). Kot
izhaja ţe iz naslova, fiktivni čas besedila 24ur traja 24 ur. Dogajalni prostor pa je zelo
nenavaden in neenoten, saj se na istem prizorišču prekrivata dva različna dogajalna prostora,
in sicer zapuščen rudniški jašek in sodobna hotelska soba. Inovativna oblikovanost dramskega
prostora in časa je značilna tudi za besedilo tisočdevetstoenainosemdeset (2013). Prostor in
čas sta zelo neenotna, hitro spreminjajoča in bolj spominjata na prostor in čas v romanu. Hitro
spreminjanje dogajalnega kraja in preskakovanje v času naprej in nazaj omogočajo obseţne
didaskalije, v katerih pripovedovalka menja prostore in vrti čas. V dramah Jaz, ţrtev (2007),
Gostija (2010) ter 7 kuharic, 4 soldati in 3 sofije (2014) fiktivni čas in prostor sploh nista
določena. Dramsko dogajanje je vpeto v vsakokratni prostor in čas uprizoritvenega ali
bralnega akta. Avtorica s pomočjo samonanašalnosti občinstvu daje vedeti, da sedijo v
gledališču in spremljajo gledališko predstavo in s tem odpira polje metadrame oziroma
metagledališkosti. Samonanašalnost in razstavljanje gledališkega dispozitiva se pogosto
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pojavljata v dramski pisavi Simone Semenič. Posluţuje se ju tudi Draga Potočnjak, in sicer v
besedilu Srce na dlani (2014).
Za obe avtorici je značilen ţiv in slogovno razgiban dramski jezik, ki se napaja iz
različnih socialnih zvrsti. Dramski jezik Drage Potočnjak se prilagaja različnim socialnim
statusom, starosti in čustvenemu stanju dramskih oseb. V vseh tukaj obravnavanih besedilih
Drage Potočnjak je upoštevana klasična dramska konvencija glede rabe didaskalij in delitve
na glavno ter stransko besedilo. Simona Semenič didaskalije v klasičnem smislu uporablja
samo v dramah Nogavice (2005) in 24ur (2006). V ostalih obravnavanih besedilih pa avtorica
briše tradicionalne meje med glavnim in stranskim besedilom, tako da predvideva govorno
interpretacijo didaskalij ali utelešenje v dramskem liku. Didaskalije tako niso zgolj scenskoreţijski napotki za uprizarjanje, temveč postajajo del glavnega besedila in kličejo po verbalni
uprizoritvi, v dramsko formo pa vnašajo pripovedno dimenzijo. Semenič v didaskalije
pogosto vnaša izrazit avtorski pečat, ko pristransko ali ironizirajoče komentira dramsko
dogajanje, vrednoti ali kritizira dramske osebe, direktno naslavlja publiko in s tem tematizira
razmerje med publiko in odrom. Za dramski jezik Simone Semenič so značilna številna
ponavljanja, premori in tišine, ki imajo estetsko funkcijo in vnašajo element poetičnosti.
Postdramske značilnosti se pri Dragi Potočnjak kaţejo v zadnjem obdobju njenega
ustvarjanja, in sicer v manjši meri ţe v drami Za naše mlade dame (2006) ter bolj izrazito v
besedilu Srce na dlani (2014), kjer je osrednja fiktivna zgodba razsekana na kose in večkrat
prekinjena s performativnimi intervencijami in drugimi potujitvenimi učinki, ki vnašajo dvom
v gledališko iluzijo. Avtorica je besedilo pisala za točno določeno ekipo igralcev in ga sproti
popravljala ter dopolnjevala glede na igralske improvizacije in reţiserjeve napotke.
Neposredno razbijanje dramske iluzije resničnosti je zelo pogosto v delih Simone Semenič in
ga najdemo v vseh obravnavanih delih razen v prvencu Nogavice. Postdramske značilnosti v
njenih dramah so še: vzpostavljanje metadramskega in metagledališkega konteksta oziroma
samonanašalnost; kršitve temeljnih dramskih konvencij preko inovativne rabe didaskalij;
mešanje dramskih, epskih in lirskih prvin ter zabrisana jasnost posredovanega pomena.
Toporišič (2015: 98) v delih 5fantkov.si (2008) in Gostija (2010) odkriva posebno
medmedijskost, ki ponuja tekst kot tkanje citatov in izhaja iz časa »digitalne besedilnosti,
hkrati pa tudi iz časa spremenjene senzibilnosti, za katero je značilna logika digitalnih
medijev, ki tekst ločijo od fizičnega predmeta.« Semenič uporablja metagledališke postopke
zato, da bi v ţivo zadela sodobnega gledalca v času, ko gre praviloma vse hudo tako zlahka
mimo njega (prav tam). Dramskega teksta pri njej ne moremo več razdeliti s pomočjo triade
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dialog, monolog, didaskalije, saj so govorne ploskve lahko vse troje (prav tam). Semenič
ukinja klasično razlikovanje med didaskalijami in dialogom dramskih oseb.
Pezdirc Bartol opozarja, da Semenič v svojih besedilih kljub postdramskosti ohranja
osnovno ontološko dramsko situacijo, ki predvideva uprizoritev v gledališču, prisotnost
občinstva in konstanten časovni okvir (2017: 75). V spremni besedi, kjer se ukvarja z
dramatiko Drage Potočnjak, Jacek Kozak (2010: 352) zapiše, da avtorica kljubuje sočasnim
gledališkim trendom in namerno ne sledi diktatom postdramskega gledališča. Namesto tega se
osredotoča na individualne zgodbe, ki jih vpenja v širši druţbeni kontekst. V dramah
prikazuje usode ljudi, ki ţivijo človeka nevredna ţivljenja, ter razgalja zlaganost, hudobijo,
ozkosrčnost, maloumje in moralno neprimernost malomeščanske kulture (prav tam).

8 ZAKLJUČEK

Če sedem obravnavanih besedil Drage Potočnjak skušam postaviti v razvojni lok, lahko v
grobem ugotovim razvoj od bolj klasične in zaprte dramske forme do vse bolj fragmentarne
oziroma odprte dramske strukture. To ne drţi za prvenec Sanje in strah (1991), ki ima
razmeroma odprto dramsko strukturo. Ostali dve zgodnejši drami pa upoštevata enotnost
dejanja, časa in prostora (Metuljev ples; Alisa, Alica). V kasnejših izbranih besedilih Drage
Potočnjak dramska forma postaja ohlapnejša. Dramsko dejanje Potočnjak oblikuje tako, da se
pokaţejo medosebni konflikti ter intimni in socialni problemi posameznikov. Dejanje pogosto
temelji na medosebnem obračunavanju zaradi preteklih in sedanjih druţinskih travm (Sanje in
strah; Metuljev ples; Alisa, Alica; Kalea; Za naše mlade dame). V njenih besedilih so pogosto
glavni protagonisti marginalizirani posamezniki, ki zaradi svoje druţbene nemoči in
ranljivosti ne zmorejo aktivno voditi dramskega dejanja in lahko samo nemočno izraţajo
svojo stisko ali beţijo v svet sanj, domišljije in odvisnosti od drog (Kalea; Hrup, ki ga
povzročajo ţivali je neznosen; Za naše mlade dame). V teh besedilih ni enotnosti dejanja.
Pogost konec oziroma razplet je nasilna smrt ali samomor kot edini izhod iz nevzdrţne
situacije. Tudi v besedilu Srce na dlani (2014) je dejanje fragmentarno, saj ga prekinjajo
različni potujitveni vdori, ki rušijo iluzijo resničnega in enovitega dogajanja. Zaradi svoje
metagledališkosti in samonanašalnosti je drama Srce na dlani blizu postdramskemu
gledališču.
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Glavne dramske osebe Drage Potočnjak so vedno kompleksno grajeni individuumi, ki
pripadajo različnim druţbenim stanovom, generacijam in poklicnim skupinam. Vse glavne
osebe so med seboj v tesnih druţinskih razmerjih. Čustvena impulzivnost, mentalna nezrelost
ter nizko socialno poreklo jih uvršča v bliţino odprte forme. Z izbiro osrednjih protagonistov,
ki so jih zaznamovale hude travme, kot so vojni zločini, zlorabe v otroštvu, psihično in fizično
mučenje itd., avtorica publiko sooči z bolečimi in neprijetnimi temami, ki jih druţba pometa
pod preprogo. Dramski čas in prostor sta v njenih zgodnjih igrah enovita ter v skladu z
enotnostjo dramskega dejanja. Sanje in strah (1991), Metuljev ples (1993) in Alisa, Alica
(1997) se odvijejo v enem večeru in v enem samem prostoru. V Kalei (2000) je prostor
dogajanja enovit, dramski čas pa se raztegne na več mesecev. V igri Hrup, ki ga povzročajo
ţivali, je neznosen (2002) sta čas in kraj dogajanja razdrobljena. V trajanju časa so daljše
prekinitve in preskoki, kar je značilno za dramo odprte forme. Tudi v dramah Za naše mlade
dame (2006) in Srce na dlani (2014) ni več enovitega prostora in časa dogajanja. Dramski
jezik je ţiv, raznolik in se v vseh besedilih prilagaja različnim socialnim statusom, starosti in
čustvenemu stanju oseb. Potočnjak v vseh sedmih dramah ohranja klasično delitev na glavno
in stransko besedilo ter didaskalije uporablja v skladu z dramsko konvencijo.
Simona Semenič klasično, zaprto strukturo dramskega dejanja izmed obravnavanih
besedil ohranja samo v svoji prvi igri Nogavice (2005). V ostalih dramah pa avtorica razvija
formalno inovativno strukturo dejanja, ki je blizu postdramskemu gledališču. Avtorico zanima
sam ustroj gledališkega medija in odpiranje uprizoritvenih moţnosti dramskega besedila.
Razen v Nogavicah v vseh obravnavanih besedilih dejanje poteka linearno, brez stopnjevanja
napetosti. Prav tako nikjer nimamo osrednjega dogodka ali konflikta. Dejanje je posredovano
na fragmentaren način, pogosta je ciklična dramaturgija. Zgodbe protagonistov Semenič
oblikuje preko formalno nenavadne zgradbe dejanja in s pomočjo metagledaliških postopkov
v dejanje vključi tudi občinstvo kot nemo pričo in tako lahko izzove občutek soudeleţenosti
ali morda celo soodgovornosti publike. Posebnost besedil Simone Semenič je, da na začetku
običajno manjka seznam dramskih oseb z opisanimi glavnimi karakteristikami. V prvi drami
Nogavice (2005) sta dramski osebi tipizirani. V 24ur (2006) in 5fantkov.si (2008) so osrednji
liki dramski individuumi s kompleksnimi karakternimi potezami. V igrah Jaz, ţrtev (2007) in
Gostija (2010) se kot dramska oseba pojavi sama avtorica Simona Semenič, kar je v nasprotju
s temeljno dramsko konvencijo o umiku avtorja iz besedila.
V delih Semenič se pogosto pojavljajo pripovedovalci in usmerjevalci dogajanja: v
besedilih Gostija; tisočdevetstoenainosemdeset; 7kuharic 4soldati in 3sofije in tudi v besedilu
Medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in modrosti, ki tukaj ni analizirano.
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Pripovedovalci prevzemajo vlogo didaskalij in jih pomikajo v glavni del besedila. S tem
Semenič krši dramsko konvencijo o delitvi na glavni in stranski del besedila. Ena izmed
posebnosti dramskega opusa Simone Semenič je prekrivanje fiktivnega in realnega časa
uprizoritve. Fiktivni čas dramskega dogajanja v vseh obravnavanih besedilih razen v 24ur
(2006) traja tako dolgo, kolikor traja sama uprizoritev. Avtorica s pomočjo metagledališkosti
občinstvu daje vedeti, da sedijo v gledališču in spremljajo gledališko predstavo in s tem
odpira polje metadrame. Tako kot za Potočnjak je tudi za Semenič značilen ţiv in slogovno
razgiban dramski jezik, ki se napaja iz različnih socialnih zvrsti. Semenič didaskalije v
klasičnem smislu uporablja samo v dramah Nogavice (2005) in 24ur (2006). V ostalih
obravnavanih besedilih pa avtorica briše tradicionalne meje med glavnim in stranskim
besedilom in didaskalije uporablja na neklasičen način. V večini analiziranih besedil Simone
Semenič se kaţejo postdramske značilnosti, kot so rušenje dramske iluzije resničnosti,
metagledališki kontekst, brisanje meje med glavnim in stranskim besedilom, mešanje
različnih prvin ter zabrisana jasnost posredovanega pomena, ki ga mora bralec oziroma
gledalec sam rekonstruirati. Zanimivo je, da Semenič v številnih besedilih kljub neklasični
formi ohranja enotnost časa in prostora oziroma se fiktivni čas in prostor pokrivata z realnim
uprizoritvenim časom ter prostorom. To je povezano s tem, da so njena besedila blizu
performansu in hepeningu.
Motivno-tematsko zanimanje Drage Potočnjak se osredotoča na usode ljudi s
socialnega roba, ki so pogosto spregledani, marginalizirani ali z vidika pozicije močnejših in
privilegiranih obravnavani kot neuspešni in druţbeno manjvredni posamezniki. Avtorica na
neposreden način prikazuje tabu teme, druţinsko nasilje, zlorabe in duševno stisko
posameznika. Njena dramatika je zaradi načina prikazovanja občutljive in provokativne
tematike blizu gledališču »u fris«. V njenih dramah glavne osebe pogosto tragično propadejo
in umrejo nasilne smrti, velikokrat edini izhod vidijo v samomoru. V ospredju so
disfunkcionalni druţinski odnosi, nezmoţnost komunikacije in osebne travme, ki pa so vedno
povezane s širšo socialno-druţbeno problematiko. Dramsko dogajanje lahko preko
razkrivanja druţbenih tabujev in hudih stisk posameznikov na publiko naredi močan čustveni
vtis. Travmatične zgodbe protagonistov Drage Potočnjak vzbujajo čustveno pretresenost in
napeljujejo k širšemu razmisleku o tabu temah in načinu, kako se druţba spopada z njimi.
Simona Semenič namerno krši tradicionalne dramske konvencije in preko
metagledališkosti prevprašuje ustroj gledališča kot medija in načine sodobne recepcije. Pri
tem sprejemnika postavlja v aktivno vlogo pričevalca zapletenega dramskega dogajanja, ki ga
mora ta šele sintetizirati v enoten pomen in razbrati etično sporočilo gledališkega teksta.
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Dramatičarka se na občutljiv način ukvarja z recepcijo bralca oziroma gledalca. Z
neposrednimi nagovori občinstva in vpeljavo didaskalij, ki postajajo del glavnega besedila in
nosijo pripovedno funkcijo, avtorica nenehno razgalja dramski in gledališki dispozitiv in se s
tem namerno odvrača od klasične gledališke reprezentacije in iluzije resničnosti na odru.
Nekatere izmed obravnavanih dram Simone Semenič lahko delujejo tudi kot osebna izpoved,
saj se avtorica sama pojavlja kot dramski lik (Jaz, ţrtev; Gostija) ali pa dogajanje komentira
preko lika pripovedovalca (Gostija, tisočdevetstoenainosemdeset). Dramska pisava Simone
Semenič je samosvoja tudi v tem, da ne upošteva slovenskega pravopisa. Ne uporablja
končnih ločil in velikih začetnic. Še najbolj se klasični dramski obliki pribliţa v svojih
zgodnjih dramah, v kratki igri Nogavice (2005) in v drami Nisi pozabila, samo ne spomniš se
več (2007), ki je v nalogi nisem podrobno obravnavala. Kasnejša dela pa kaţejo močan zasuk
v vedno večjo odprtost forme, postdramskost in iskanje lastnega oblikovnega principa.
Začetni seznam dramskih oseb izgine, fiktivni dramski čas in prostor pogosto nista določena,
dogajanje ni razdeljeno na dejanja ali prizore, didaskalije pa dobivajo novo vlogo kot del
glavnega besedila. S samonanašalnostjo razbija gledališko iluzijo in sprejemnika nenehno
opominja, da v varnem in udobnem okolju spremlja tekstualni oziroma gledališki dogodek, ter
ga napeljuje k oblikovanju etičnega stališča do prikazanega dogajanja. Za obe obravnavani
dramatičarki je značilna druţbeno angaţirana dramatika, ki od bralca oziroma gledalca
pričakuje dejavno spremljanje in ga napeljuje k etičnosti ter osebni odgovornosti.
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