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Izvleček
Literarno potovanje Zvezdice Zaspanke

Frane Milčinski Ježek je leta 1949 napisal prvo slovensko izvirno radijsko igro za otroke,
Zvezdico Zaspanko. Igra upošteva značilnosti slušnega medija, uspešno deluje tudi kot
dramsko besedilo. V profesionalnih gledališčih je bila uprizorjena kar devetkrat (LGL: 1955,
1985, 2001 in 2008; SSG Trst 1987; SNG 1994; LGM 1998; Lutkovno gledališče za otroke in
mlade Ljubljana 2000; Miniteater 2012). Na odru je zaživela kot lutkovna in igrana predstava,
vsaka uprizoritev prikazuje tudi svoj inovativen pogled in pristop k dramskemu besedilu.
Nazadnje je pravljica izšla tudi kot slikanica, prvič leta 1992 pri Mladinski knjigi z ilustracijami
Mojce Cerjak, drugič pa v dveh različicah (celotna zgodba ter skrajšana verzija) leta 2004 pri
založbi Sanje, ilustriral ju je Gorazd Vahen. V slikanicah se odraža razmerje med verbalnim
(besedilo) ter neverbalnim (ilustracije). Sama sporočilnost o dobrem, ki premaga zlo, je v tej
pravljici Milčinskega zelo kakovostno prikazana, prenesla je prenose še na druge medije. Dve
aktivni gledališki predstavi, dobra knjižnična izposoja ter vključenost v vzgojno-izobraževalni
sistem kažeta, da je delo univerzalno in omogoča nove aktualizacije tudi v prihodnosti.

Ključne besede: Zvezdica Zaspanka, radijska igra, slikanica, gledališka predstava, medij.

Abstract
Literary journej of Twinkle Sleepyhead

Frane Milčinski wrote first Slovenian original children radio play in 1949. The play follows
specifics of vocal medium and also works successfully as a drama play. Professional theatres
put it on stage nine times (LGL: 1955, 1985, 2001 in 2008; SSG Trst 1987; SNG 1994; LGM 1998;
Lutkovno gledališče za otroke in mlade Ljubljana 2000; Miniteater 2012) as a puppet play and
theatre performance, each time with unique view comparing to the dramatic text. Lastly, the
fairy tale came alive as a picture book, firstly in 1992 at Mladinska knjiga with illustrations by
Mojca Cerjak and secondly in two versions (whole story and short, adapted version) in 2004
at Založba Sanje, the illustrator was Gorazd Vahen. Picture books show the proportion of
verbal (text) to visual (illustrations). The massage this story is telling is, that good can
5
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overcome the evil is showed very well and was transferred to the other media. Two active
theatre plays, good library circulation and inclusion into educational system shows, that tis
work is universal and allows new actualisations in the future.

Key words: Twinke Sleepyhead, radioplay, picture book, theatre performance, media.
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1 Uvod
Pravljice so del otroštva že generacije, od tistih ljudskih, ki so se sprva prenašale kot ustno
izročilo iz roda v rod in se kasneje tudi zapisale, nato še umetne pravljice. Z njimi se srečujemo
še preden znamo brati, prebirali so nam jih starši, stari starši, drugi sorodniki, vzgojitelji v vrtcu,
knjižničarji v lokalnih knjižnicah na pravljičnih ura … Vsak ima svojo najljubšo, moja je Zvezdica
Zaspanka. Na zvočni kaseti sem jo poslušala tolikokrat, da jo znam skoraj na pamet še danes.
Potem sem prebrala slikanico z ilustracijami Mojce Cerjak. Z njo se je srečala tudi mlajša sestra,
še kasneje moja sestrična. Z njo sem se analitično prvič srečala pri predmetu Mladinska
književnost, ko sem pripravila seminarsko nalogo. Ugotovila sem, da je bila pravljica večkrat
uprizorjena, prav tako pa obstajata še dve slikanici. Nato sem sem se odločila, da bom svoje
diplomsko delo posvetila ravno Zvezdici Zaspanki. Začela sem z zbiranjem informacij in
gradiva, žal pa je diplomsko delo precej neobsežno, zato sem v glavnem le popisala zbrano
gradivo ter nekoliko analizirala različice glede na medij. Po zaključenem delu se je nabralo še
več gradiva, pokazale so se še nove možnosti analize in pristopa k zbranemu. Dela sem se lotila
sistematsko: najprej sem preko COBBISS-a poiskala vse različice Zvezdice Zaspanke, na
spletnem portalu SiGledal sem poiskala vse gledališke uprizoritve. V Slovenskem gledališkem
inštitutu sem obiskala knjižnico ter pregledala vse Gledališke letopise, tam sem našla tudi
sezname kritik za nekatere uprizoritve. V inštitutu sta mi pri zbiranju gradiva pomagala
Katarina Kocijančič ter Štefan Vevar. Tam sem dobila gledališke liste treh uprizoritev (SNG
Nova Gorica, LGL 1985 in 2001). Nato sem se obrnila še na posamezna gledališča: v LGL mi je
gledališki list (sezona 2004/5) in posnetka dveh gledaliških predstav (1955 in 2005)
posredovala Lidija Franjič, arhivarka in dokumentalistka LGL. Katarina Klančnik Kocutar,
dramaturginja Lutkovnega gledališča Maribor, mi je posredovala gledališki list njihove
uprizoritve (1994), obstajal naj bi tudi video posnetek predstave, a mi ga še ni uspelo dobiti.
Dominika Prijatelj iz SNG Nova Gorica mi je iz gledališkega arhiva posredovala slikovno gradivo
predstave ter tipkopis intervjuja lokalnih medijev. V Miniteatru sem si dvakrat ogledala
njihovo uprizoritev ter dobila njihov gledališki list. Martina Krapež iz Stalnega slovenskega
gledališča Trst je pregledala gledališki arhiv in mi posredovala kratek zapis o uprizoritvi ter
notni zapis Pesmi zvezd. V Arhivu Republike Slovenije mi je Marta Rau Selič omogočila vpogled
v snemalno knjigo, skupaj sva si ogledali tudi filmski posnetek predstave. V Slovanski knjižnici
sem v čitalnici pregledala časopise in časnike ter poiskala kritike. Ogledala sem si posnetke
7
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predstav, izposodila sem si tudi DVD ter si ogledala uprizoritev iz leta 1985. V knjižnici sem si
izposodila vse različice slikanic ter dramsko igro. Ob poslušanju radijske igre sem si za lažje
spremljanje in analizo napravila tipkopis. V magistrski nalogi bom najprej na kratko predstavila
avtorja Zvezdice Zaspanke, s poudarkom na delu za otroke, nato bom predstavila zgodbo ter
analizirala pravljico na splošno. Nato bo sledila analiza posamezne upodobitve, kronološko se
bom sprehodila čez literarno pot, ki jo je ta pravljica doživela, kjer se bo dalo, bom skušala
prikazati tudi okoliščine nastanka ter odzive na posamezno uprizoritev. Vsako različico bom
tudi analizirala glede na medij, metodološko se bom oprla na članek Mateje Pezdirc Bartol
Sapramiška: slikanica, slušna igra in gledališka uprizoritev. Pri radijski igri se bom oprla na
Gledališki slovar Patrica Pavisa ter Gledališki terminološki slovar ter zakonitosti radijske igre ki
jih izpostavlja Rosanda Sajko. Pri gledaliških uprizoritvah se bom osredotočila na primerjavo z
dramskim besedilom ter posameznimi posebnostmi vsake uprizoritve. Vse tri izdaje slikanice
bom analizirala na osnovi tipologije Marjane Kobe ter teorije Marije Nikolajeve. Izpostavila
bom zlasti razmerje med verbalnim in vizualnim ter razlike v besedilu (zlasti med skrajšano in
neskrajšano verzijo). Moj namen je vse zbrano gradivo umestiti v neko smiselno celoto, ki
omogoča jasen in natančen kronološki pregled. Pri analizi želim pokazati, kako se je Zvezdica
Zaspanka skozi leta in različne medije spreminjala. Na koncu bom predstavila še njeno
pojavnost v zadnjem desetletju ter trenutni položaj, ki bo pokazal, ali je ta pravljica, ki bo
kmalu dopolnila 70 let, še aktualna, zanimiva.
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2 Zvezdica Zaspanka
2.1 Biografija in bibliografija avtorja
Frane Milčinski Ježek se je rodil 14. 12. 1914 in umrl 27. 2. 1988. Bil je pesnik, pisatelj,
humorist, satirik, radijski in televizijski sodelavec, režiser in šansonjer. Leta 1975 je dobil
Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Po njem imenovano Ježkovo nagrado vsako leto od
leta 1989 naprej RTV Slovenija podeljuje za izvirne dosežke na področju radia in televizije, ki
sledijo Ježkovemu ustvarjalnemu delu. Njegova velika ljubezen do otrok se kaže v izjavah in
njegovem delu. Tako je med drugim zapisal:

Po očetu sem podedoval staro uro in ljubezen do otrok. Uro sem prodal, ljubezen do otrok pa je ostala. Tudi do
tistih, ki so poredni. In menda imam tiste še najrajši. Saj nikoli ne vem, ali so poredni zato, ker jih imamo premalo
radi, ali jih imamo premalo radi zato, ker so poredni … (J. Milčinski 1998: 58).

Za otroke je pisal pesmi (na primer Pesmica za poredne otroke), zgodbe (Zgodba o piratski
ladji na radijskih valovih), bil je avtor radijskih iger in radijskih šol, prav tako je ustvarjal
lutkovne predstave (Pavliha, Kljukec). Leta 1959 je za Zvezdico Zaspanko prejel Levstikovo
nagrado, leta 1971 je dobil nagrado Mlado pokolenje, ki jo je podeljeval Svet za vzgojo in
varstvo otrok in mladine Jugoslavije tistim umetnikom, ki so svoje delo posvetili otrokom.

2.2 Zgodba
Zvezdica Zaspanka je majhna zvezda, stara le tri milijone let. Svojo službo jemlje neresno, saj
večkrat zaspi in sanjari, da bo postala najsvetlejša zvezda na nebu. To pa ima na Zemlji velike
posledice: otroci ne morejo zaspati, zato jočejo celo noč, mame jih nikakor ne morejo uspavati;
mornarji obtičijo sredi morja, saj nikakor ne najdejo poti v pristan; pesnik ima ustvarjalno krizo,
ne najde rime na besedo lonec. Boter Mesec na nebu skrbi za red, redno prešteva zvezde in
preverja, ali so vse prišle v službo in so primerno urejene. Zaspanko najprej skuša kaznovati s
pometanjem Rimske ceste, a ker se tega Zaspanka razveseli, ji določi drugo kazen: oditi mora
na Zemljo, kjer bo morala ostati vse dokler ne bo dokazala, da je dovolj zrela za službo na nebu.
Na Zemljo jo odnese nebesni pismonoša in kurir, komet Repatec. Zaspanka se na Zemlji znajde
9
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sredi sejma, kjer se je zbrala velika množica ljudi, polno pa je tudi cirkuških atrakcij.
Zvezdogledu razkrije, da pod ruto skriva zlate lase ter mu enega podari v zameno za pogled
skozi daljnogled, skozi katerega opazuje botra Meseca. Njunemu pogovoru pa prisluškuje
razbojnik Ceferin, ki ima namesto srca v prsih kamen. Pod pretvezo, da ji ponuja prenočitev,
jo zvabi v svoj brlog, kjer jo poskuša čim prej spraviti v posteljo, da bi ji lahko ukradel zlate
lase. Zaspanka pa ne želi spati, temveč želi počistiti Ceferinov brlog ter ga urediti. Ko ji ta zaupa,
da je pobegnil od doma in pustil mamo samo, ter da ne zna napisati besede ljuba, Zaspanka
sklene, da ga bo tega naučila. Ko s prstom skupaj v prah zapišeta besedo ljuba, začne Ceferinu
biti srce, spremeni se in se odloči, da ne bo več razbojnik in da se bo vrnil k mami. Ravno ko bi
Zaspanka spet ostala sama, se ponjo vrne Repatec, s svojim dejanjem je odslužila kazen. Sedaj
s sestrami zvezdami vestno opravlja svojo službo in na Zemlji je ponovno vzpostavljeno
ravnovesje.

2.3 Analiza pravljice
Glavna literarna oseba je zvezdica Zaspanka, mlada zvezda, ki ime le tri milijone let. Že njeno
ime nam o njej pove veliko, gre za nebesno pojavo, zvezdo, manjšalnica nakazuje na to, da je
v nebesnem svetu še otrok, Zaspanka pa nakazuje na njeno lastnost, zelo rada spi. V sanjah
fantazira o svoji prihodnosti, nato pa zaspi in zamudi na svoje delovno mesto. Naloga zvezd na
nebu je, da so pravočasno na svojem delovnem mestu na nebu, kjer svetijo na Zemljo in
skrbijo, da je na njej ohranjen red. Poskrbeti morajo tudi za to, da so umite in počesane. Zvezde
nimajo imen, med seboj se nagovarjajo kot sestre. Ostale tri zvezde so starejše, bolj
odgovorne, Zaspanko ozmerjajo z domišljavko in smrkljo, sprva ji kazen celo privoščijo. Na
nebu je poleg zvezd še komet Repatec, je pismonoša in kurir, ki zvezdam prenaša pošto. On je
tisti, ki je vez med nebesnim in zemeljskim svetom, prav on posreduje informacije o kaosu, ki
ga je povzročila Zaspanka, prenese jo na Zemljo ter nazaj. Repatec zvezde naziva kot sestrice,
one pa njega bratec. Njihov medsebojni odnos je zlo podoben otrokom znotraj družine:
Repatec zvezde žgečka, jih ščiplje v lička in kuštra lase, zvezde se sicer na videz pritožujejo, ga
označijo za poredneža, a se zraven tudi hihitajo. Avtoriteto na nebu predstavlja boter Mesec.
Njegova naloga je, da vsak večer prešteje vse zvezde, preveri, ali so prišle na svoje mesto na
nebu, prav tako preveri, ali so se primerno uredile. Boter je v SSKJ s prvim pomenom zastopnik
otroka pri krstu ali priča pri birmi. V krščanstvu se krstni boter s svojo vlogo zaveže, da bo v
primeru smrti staršev poskrbel za svojega krščenca. Poleg avtoritete ima Mesec tudi očetovsko
10
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vlogo. Čeprav vztraja pri kazni, lahko iz besed, glasu in/ali besedila razberemo, da mu je ob
ganljivem slovesu hudo. Zaspanko potolaži, da bo lahko vsako noč z Zemlje opazovala nebo.
Prav tako jo posvari pred pohlepnostjo ljudi, reče ji, naj lase skrije pod ruto in ji jo popravi, ko
ji ta nekoliko zdrsne z glave. Takoj ko Zaspanka odsluži svojo kazen, ponjo pošlje Repatca, saj
tudi on želi, da se jim ponovno pridruži, vrnitve se zelo razveseli.

Dogajalni prostor je najprej postavljen na nebo, nato na Zemljo, v mesto, kjer se ravno odvija
sejem, nato pa ponovno nebo. V slovenski mladinski književnosti od začetkov sredi 19. stoletja
zasledimo v glavnem realistična dela, fantastična vstopajo postopoma na začetku 20. stoletja.
Fantastična besedila začnejo prevladovati po letu 1950. Izoblikujeta se dva modela prehoda iz
realnega sveta v fantastični: v prvem se v sodobni pravljici glavna literarna junakinja sreča s
fantastičnimi prebivalci, v drugem pa se v sodobni pravljici dogajanje ves čas odvija na
fantastični ravni, fantastična bitja pa srečujejo Zemljane. (Blažić 2006: 80). Zvezdica Zaspanka
sodi med drug model prehoda, saj je ves čas na fantastični ravni, saj je v pravljici to, da nebesna
telesa govorijo, opravljajo službo, imajo čustva normalno, ne čudežno. Za Zaspanko je
dogajalni prostor na nebu realen, je njen dom, Zemlja pa svet, ki ga pozna le od zgoraj (ve na
primer, da so na Zemlji zobni zdravniki) in je zanjo fantastičen, Zemljani pa fantastični
prebivalci. Dogajalni čas je približno en dan, od večera do naslednje noči.

V pravljicah glavni junaki pogosto zapustijo svoj dom, prostovoljno ali po so iz njega celo
pregnani. Njihovo potovanje poteka v dveh ali treh fazah. Odhod od doma (separacija)
literarna oseba nadaljuje s potovanjem v fantastični svet in se v tem svetu sreča z ovirami, z
njimi se mora soočiti in jih razrešiti (iniciacija) in se na koncu vrne domov (individualizacija).
Zadnja faza je neobvezna, doseže jo le tista književna oseba, ki je uspešno razrešila ovire in se
izkazala za vredno individualizacije. Zaspanka mora zaradi kaosa, ki ga je posredno povzročila
s svojo neodgovornostjo, za kazen na pot, Zemljo. Sprva se upira, a se pod avtoriteto botra
Meseca s kaznijo sprijazni. Na Zemlji se mora prebiti preko sejma, nato pa izkazati svojo
dobrosrčnost. To več kot uspešno opravi, ko spreobrne razbojnika Ceferina. Izkušnja, ki jo je
doživela, spremeni tudi njo: »Njihovo potovanje je ponavadi potovanje do samih sebe, na
katerem po številnih preizkusih izgubijo nedolžen pogled na svet, hkrati pa jih izkušnja obogati
za spoznanje in jim omogoči osebnostno rast.« (Blažić 2006: 88). Zaspanka postane
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odgovornejša, ne predaja se več sanjam, zaveda se, da služba pomeni odgovornost, njena na
prvi pogled nedolžna napaka pa ima lahko resne posledice.

2.3.1 Jezikovne značilnosti in humor
Frane Milčinski Ježek je bil jezikovno zelo spreten, kar se kaže tako v radijski igri, kot tudi
dramskem besedilu in uprizoritvi, pri kateri je sam sodeloval. Besedilo radijske igre vsebuje
nekaj arhaičnih besed (prična, gašperček), na splošno pa jezik deluje tekoče, poetično. Skozi
jezikovno izbiro se kaže tudi humor, na primer besedna igra, ko Ceferin vpraša Zaspanko, ali
slišiš, da nič ne slišiš. Dvoumna je tudi Ceferinov odgovor Zaspanki, ko mu ta želi postriči nohte.
Odvrne ji: »Razbojnik, z ostriženimi nohti. Saj nisem advokat!« To izjavo lahko razumemo na
dva načina: ali so le odvetniki tisti, ki imajo čiste nohte, ali pa so odvetniki tisti razbojniki, ki
imajo očiščene in urejene nohte. Zelo dobro je izpeljan frazem imeti kamen namesto srca
oziroma kameno/kamnito srce. Ceferin ima dobesedno namesto srca v prsih kamen. Kamen
je neživ, hladen, trd in je vzrok Ceferinove nesramnosti. Zaradi kamna se je odločil, da bo
mamo pustil samo in postal razbojnik, ustrahuje prebivalce mesta ter vse na sejmu. Je tudi
zvijačen, saj Zaspanko zmami v svoj brlog. Nato pa takoj, ko mu začne biti srce, se omehča, kar
se kaže tako v besedah, kot tudi dejanjih. Takoj se želi Zaspanki zahvaliti s poljubom na čelo.
Nato poudari, da ga srce vleče k mami, srce mu ne da, da bi še ostal razbojnik. Zelo spretno je
opisno podan tudi zapis besede ljuba, L kot vislice narobe, J kot trnek, U kot čudna kljuka, B,
ki ima dva trebuščka, opis ni podan le za črko A. Različno je skozi verzije ubesedena tudi kazen
Zaspanke. V radijski igri se bo lahko vrnila, ko bo dokazala, da je dovolj zrela za službo na nebu.
V prvi uprizoritvi njena kazen zveni še huje, vrne se lahko, ko bo kamen pesmi pel. Tretja
možnost je, da se lahko vrne, ko bo kamen spregovoril. V pravljici zvočno podobo slikajo tudi
medmeti in onomatopoetski izrazi. Na humorju sloni tudi naglas klicarjev na sejmu (prvi deluje
kot Nemec, njegova gramatika je nepravilna, uprablja germanizme, na primer fruštek, drugi
pa ima francoski naglas, uporablja francoske izraze, na primer voila, attention).
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3 Zvezda je rojena (radijska igra)
V Gledališkem slovarju Patrica Pavisa je termin radijska igra obravnavan v okviru gesla radio in
gledališče, kjer navaja termine radiofonsko gledališče, radijska igra ter slušna igra. Kot
specifičnosti radijske igre, zlasti v primerjavi z gledališko predstavo, najprej izpostavi govor, saj
je ta edini vir naših informacij o samem dogajanju, igro lahko sprejemamo le preko slušne
zaznave. Radijski sprejemnik tudi prinaša intimnost poslušalca (Pavis 1997: 612). Radijsko igro
poslušamo v glavnem doma, v svojem zasebnem, intimnem prostoru, medtem ko je gledalec
v gledališču del kolektiva, ta pa vpliva na njegovo recepcijo. Nato izpostavi fikcijskost, radijska
igra ustvarja nek izmišljen, tudi pravljični, fantastični svet, kar jo loči od ostalega predvajanega
radijskega programa, kot so informativne oddaje, pogovori, reportaže. (Pavis 1997: 612).
Tretja izpostavljena lastnost je produkcija v studiu, v nasprotju z gledališko predstavo, ki se
udejstvuje na odru in (v glavnem) v živo pred gledalci, se za radijsko igro skriva studio, ki
omogoča izdelavo zvokov, montažo, električno ustvarjanje zvokov, šumov, glasbe. Poslušalec
ima občutek, da se posredovana radijska igra odvija v živo, v trenutku poslušanja.1 V
Gledališkem terminološkem slovarju sta pod geslom radijska igra zapisana dva temeljna
pomena: prvi je dramsko besedilo, napisano ali posebej prirejeno za radijski medij, drugi pa
zvočna uprizoritev takega besedila, predvajana na radiu ali posneta na ploščah, kasetah,
digitalnih nosilcih, s sopomenkami radiofonsko gledališče, slušno gledališče. Pomembno se mi
zdi, da so izpostavljeni tudi zapisi na različnih medijih, saj se verjetno radijske igre danes zelo
pogosto poslušajo ravno preko njih, verjetno pogosteje, kot na radijskih programih. Slovar
izpostavlja dvojnost poimenovanja, saj gre v prvem primeru za besedilo, ki je ali že izvorno
napisano za slušni medij ali pa gre za priredbo že obstoječega besedila (na primer romana), v
drugem pa za samo uprizoritev, tj. izvedbo na osnovi zapisanega dramskega besedila, ki se
potem pretvori v slušno podobo. Poleg teh dveh pomenov sta navedena še dva, prvi je igranje,
ki upošteva zakonitosti radijskega medija, drugi pa na umetniških šolah, univerzah študijski
predmet, ki usposablja za ustvarjanje radijskih iger.

Rosanda Sajko (2006) delitev radijskih igre na klasične (tradicionalne) ter eksperimentalne
(nove) radijske igre povzema po nemških teoretikih. »Klasična radijska igra je literarna zvrst,
1

Na začetku so nekatere radijske igre res predvajali v živo, tako so morali v studiu vse zvoke ustvarjati sproti
(glasbo, šume, zvočne figure).
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ki združuje besedo in tehniko, ali drugače povedano, to je besedilo, napisano za različne
vloge/glasove, ki jih s pomočjo elektroakustičnih izraznih sredstev oblikujemo in prenesemo v
slušno območje.« (Sajko 2006: 13). Ta definicija izpostavlja temeljni element izražanja, besedo,
ki se udejstvuje preko tehnike (radio, oziroma zvočni zapis).

3.1 Analiza radijske igre Zvezdica Zaspanka
Frane Milčinski Ježek je radijsko igro najverjetneje napisal, ko je imel neko drugo naročilo za
tekst na določeno tematiko, povrhu pa ga je preganjal še časovni rok. »Ne gre in ne gre. Kot
nalašč se mi ravno zdaj mota po glavi štorija, ki nima nobene zveze z veselim večerom.« (J.
Milčinski 1998: 94). Pisal jo je na Bledu, njegov sin Matija Milčinski se spominja, da je bil oče
siten, ker mu pisanje ni šlo tako, kot si je zamislil, pisal je tudi ponoči, hrup pisalnega stroja je
motil njegov spanec (M. Milčinski 1994: 3). Radijsko igro je Milčinski napisal kot zahvalo:

Ljubezen do otrok sem podedoval po očetu, ki je bil mladinski pisatelj. Res je, da je to edino, kar mi je ostalo po
njem, toda ljubezen do otrok je bogata dediščina. In ker otroci tako radi gledajo mojo pisano klovnovsko masko
in se mi smejejo s tako svetlimi očmi in tako veselo ploskajo s svojimi rokami, sem jim v zahvalo napisal Zvezdico
Zaspanko, da bi se jim vsaj malo oddolžil za vse dobro, kar mi store. (Gledališki list LGL 2008: 5).

Leto nastanka prve Zvezdice Zaspanke, torej izvirne radijske igre, ni vsesplošno priznano
oziroma potrjeno. Večina (npr. gledališki listi, članki o predstavah …) jih kot leto nastanka
navaja leto 1952, in sicer 1. 6., ko naj bi bila igra prvič predvajana. Tako je svoj šestdeseti
rojstni dan v medijih obeležila leta 2012. Rosanda Sajko pa v svojem delu Poetičnost zvoka
(2006) navaja precej zgodnejši datum, silvestrovo 1949, pisatelj naj bi sam povedal, da je
prvotna verzija nastala že za dedka Mraza 1946, daljša, ta, ki jo poznamo danes, pa je nastala
šele čez leto ali dve. (Sajko 2006: 68), kar se tudi ujema z letnico 1949. Kot dokaz Sajko večkrat
omenja tudi posnetke ter pričevanja takratnih radijskih ustvarjalcev (na primer na strani 142).
Prav to letnico navaja tudi Milena Mileva Blažić v svojem članku Podoba realnih in fantastičnih
mest ter prebivalcev v slovenski mladinski književnosti (2006). Na podlagi tega sem se sama
odločila, da v svojem delu kot leto nastanka štejem zgodnejše leto, torej zadnji dan leta 1949.
Pri analizi radijske igre sem se osredotočila predvsem na dramsko osebo, dogajalni prostor ter
dogajalni čas. Dramska oseba je upodobljena samo skozi glas, kadar ne govori, ne vemo, ali je
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pri trenutnem dogajanju prisotna ali ne. Zvočni posnetek traja približno 37 minut, dogajalni
čas pa obsega približno 24 ur. Začne se zvečer, ko se ljudje počasi odpravljajo spat, zvezde pa
na nebu začenjajo svojo službo. Nato poteka dogajanje skoncentrirano vse do poti Zaspanke z
neba na Zemljo, ta traja vse do zore, časovni preskok nam poda pripovedovalec. Zaspanka
nato cel dan preživi na sejmu, da se je dan prevesil v večer, pa izvemo iz klicev zvezdogleda,
naj si obiskovalci ogledajo zvezde ter mesec, te pa so vidne ponoči. Prav tako večer/noč
nakazuje Ceferinov namen, tj. Zaspanko čim prej prepričati v to, da zaspi. Še preden se noč
konča, Zaspanka že uspešno spreobrne Ceferina in si tako prisluži vrnitev domov, kjer jo
pričaka boter Mesec ter zvezde. Dogajalni prostor nam najprej predstavi pripovedovalec, ki
opiše dogajanje na nebu. Poročilo o dogajanju na nebu zvemo pri kometu Repatcu, ta je
nekakšen posrednik, povezovalec Zemlje in neba, saj na svojem hrbtu prenese Zaspanko
najprej na zemljo, po odsluženi kazni pa nazaj na nebo. Pogosto se v klasični igri dejanje
začenja z uvodnim neposrednim nagovorom poslušalcev, nato se lahko skozi igro večkrat
oglasi ter krožno igro tudi zaključi (Sajko 2006: 16). Prav ta značilnost drži tudi za Zvezdico
Zaspanko. Začne se s kratko in jedrnato pripovedjo, v kateri pripovedovalec oriše kraj in čas
dogajanja, predstavi nekatere osebe ter njihov vsakdan, nato pa še neposredno nagovori
poslušalca, tj. otrok: »Zdaj pa otroci, če vas ni strah in če se vam ne bo zvrtelo v glavi, stopite
z menoj gor na nebo, da si od bližje pogledamo, kaj zvezde počno.« Oglasi se še štirikrat,
nazadnje čisto na koncu, ko povzame dogajanje na nebu po vrnitvi ter ponudi rimo na besedo
lonec – konec.

Prvi urednik in dramaturg radijskih iger za otroke (po letu 1945) na Radiu Slovenija je bil Tone
Sojar, v tem času je bil na istem radiu zaposlen tudi Frane Milčinski. Produktivno pot je začrtala
ravno izvirna radijska igra Zvezdica Zaspanka. Zelo uspešna je bila še ena izvirna slovenska
radijska igra, Čudežna srajca Leopolda Suhodolčana, ki je bila prvič predvajana leta 1956.2 Do
približno leta 1958 so ustvarili uspešne priredbe mladinskih del (Koča strica Toma, Dečki iz
Pavlove ulice, Srebrni glas, Brkonja Čeljustnik, Punčka se je vrnila, Žogica marogica …). (Sajko
2006: 31―32).

2

Tako kot Zvezdica Zaspanka, je tudi Čudežna srajca (ter nekatere druge uspešne izvirne radijske igre) v svoji
prihodnosti doživela tudi gledališko uprizoritev, kar kaže na to, da je kvalitetno delo moč uspešno prenesti z
enega medija na drugega.
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3.1.1 Izrazna sredstva radijske igre
Za radijsko igro (tako za odrasle kot za otroke) so značilna štiri izrazna sredstva: beseda, glasba,
šum in tišina. (Sajko 2006: 34). Dogajanje je lahko podano v dialogu ali (notranjem) monologu.
Monolog se v Zvezdici Zaspanki pojavi pri pripovedovalcu. Ta ostaja skozi celotno igro le glas,
je vsevedni, avktorialni, ima pregled nad celotnim dogajanjem. Na začetku v prvi osebi
množine nagovori poslušalce – otroke. Drugič nam opiše pot Zaspanke na Zemljo, njena čustva
ter poudari njeno drugačnost, zlate lase. V nadaljevanju še opiše sejem, na katerem lahko
obiskovalci vidijo veliko nenavadnih stvari ter oseb in s tem opiše nov dogajalni prostor. Tretjič
se vmeša v Ceferinov monolog, kjer ponovno nagovori poslušalce: »Pozor, otroci, tule moramo
biti previdni, bomo videli, kaj namerava.« Po Ceferinovi grožnji, da bo, če njegove načrte
izdajo, izstopil iz zvočnika in s svojimi umazanimi škornji onesnažil stanovanje, pripovedovalec
otrokom svetuje, kako ukrepati v primeru, če bi razbojnik to grožnjo res uresničil. Četrtič nam
pripovedovalec pove, da je razbojnik premamil Zaspanko (kako, ne izvemo), da je odšla z njim
v njegov brlog, podrobneje pa nam tudi predstavi posebnost Ceferina, ta ima kamen namesto
srca, ki ga dela drugačnega od vseh razbojnikov, ki so jih do sedaj spoznali v drugih pravljicah.
Prav tako je prišlo do spremembe dogajalnega prostora, tj. Ceferinov brlog. Zadnjič se
pripovedovalec pojavi na koncu, kjer povzame Zaspankino uspešno odsluženo kazen, pove, da
je na Zemlji vse spet v ravnovesju, zaključi pa z rimo na besedo lonec, ki je konec. Skozi celotno
igro ostane zunaj dogajanja, le pri Ceferinu se vmeša v dogajanje. Z njim ne vzpostavi
neposredno dialoga, saj tako kot Ceferin tudi on nagovarja le poslušalca, vendar pa je iz njunih
replik mogoče razbrati, da sta slišala govor drug drugega. Ravno tu je tudi moč opaziti osebno
komentiranje, saj ga skrbi za poslušalce in Zaspanko. Drugače se monolog pojavlja redko, na
primer ko boter Mesec na glas prešteva zvezde, se odloča za primerno kazen ter komentira
Zaspankino pozabljivost. Z monologom se prvič v radijski igri pojavi razbojnik Ceferin, v
katerem izvemo, da je prisluškoval pogovoru zvezdogleda in Zaspanke ter njegovem načrtu.
Notranji monolog se pojavi pri Zaspanki, ko se sama znajde sredi sejemskega vrveža: »Joj,
koliko ljudi, joj, kakšna gneča, jaz pa tako sama. Nikogar nimam, da bi se ga prijela za roke, še
zgubila se bom. Mesec, boter Meseček, kje si, kje si?« Med tem notranjim monologom smrka,
na plan pridejo njena čustva ter občutek samote, ki je še toliko bolj izrazit v kontrastni množici
ljudi. Večina pripovedi je podana v dialogu. Replike morajo biti kratke in hitro izmenjujoče se,
da ne pozabimo, kdo vse je prisoten. Zelo dober primer takšnega dialoga so zvezde, te si
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nenehno izmenjujejo kratke replike, tudi rimane, se dopolnjujejo. V pogovoru z Repatcem se
hihitajo, čudijo, ponavljajo vprašanja. Skozi dialog so podani tudi vizualni opisi, na primer bleda
in skuštrana zvezda, napoved prihoda nove osebe (Tamle jo še ena maha; Lejta, lejta, komet
Repatec prihaja; boter Mesec prihaja …). Zanimiv je tudi dialog med Zaspanko in Ceferinom,
ta želi zvezdico čim prej spraviti spat, da ji lahko odstriže zlate lase. Najprej jo lepo prosi, na
koncu pa jo že skorajda nadere in ukaže, naj se zgubi v posteljo, Zaspanka pa se ne da
prepričati, vidi le umazan in razmetan brlog ter Ceferinovo neurejenost, skuštranost, to želi
popraviti takoj. Poseben je tudi prizor, ko Zaspanka uči Ceferina pisati besedo ljuba. Ta
dogodek je izrazito vizualno naravnan, a je v dialogu odlično podan, saj so črke opisane glede
na njihovo vizualno podobo: črko L Ceferin označi za »vislice narobe«, U je kot čudna kljuka, B
ima dva trebuščka. Besede morajo biti v radijski igri nazorne, razumljive, saj moramo bistvo
dojeti pri prvem predvajanju, pri predvajanju na radijskem programu namreč ne moremo
ustaviti igre, pri posnetku to sicer lahko storimo, a tako zaviramo potek igre. V pomoč pri te
so nam lahko t. i. interpretativna imena (Sajko 2006: 47). Ta se pri Zvezdici Zaspanki pojavljajo
skoraj pri vseh osebah: zvezde, zvezdica Zaspanka, boter Mesec, komet Repatec, razbojnik
Ceferin.

Glasba je v obravnavani radijski igri predvsem dopolnilo govorjenega ter olajšuje menjavo
dogajalnega prostora. Nastopi pred samo igro, služi kot podlaga recitirani pesmi zvezd. Med
potjo Zaspanke na Zemljo je glasba glasnejša, hitrejša in živahnejša. Zanimivo se mi zdi, da je
po »pogovoru« Meseca in Zaspanke, medtem ko ga ta opazuje skozi daljnogled, in prvo
pojavitvijo Ceferina, uporabljena enaka glasbena podlaga, kot v uvodu. To nakazuje, da nas je
približana slika skozi daljnogled znova ponesla na nebesni svod. Glasba se pojavi še v epilogu,
po končani radijski igri.

»Pri radijski igri štejemo za šum vse, kar ni beseda v dialogu ali kar ni glasba.« (Sajko 2006: 53).
Sem sodijo tudi hrup množice, ki se pojavlja v Zvezdici Zaspanki. Medtem ko Zaspanka hodi po
sejmu, se sliši govor množice, razločijo se posamezne besede (nekdo prešteva solde, drug
pravi, da ga je že videl …), sliši se tudi smeh. V radijski igri se pojavljajo različni onomatopoetski
izrazi, tako lahko slišimo šum, ki posnema hitro gibanje, švistanje Repatca po nebu, ko
Zaspanka vstopa v Ceferinov brlog, lahko slišimo škripanje in cvilež vrat … Zadnje izrazilno
sredstvo je tišina. Ta mora biti v naprej znana in rabljena premišljeno, saj se pri radijski igri ne
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moremo upreti na vizualno podobo, kot na primer pri odrski uprizoritvi. V Zvezdici Zaspanki je
tišina umeščena zelo premišljeno. Nastopi na primer po pripovedi Repatca, saj so zvezde
začudene nad nenavadnim dogajanjem na Zemlji in zanj iščejo razlog, ko Mesec premišljuje,
kakšno kazen naj izbere za Zaspanko itd. Tišina nastopa tudi pri menjavi dogajalnega prostora,
po glasbenih vložkih. Izredno pomembna tišina nastopi, ko Ceferin pozove Zaspanko, naj
prisluhne nebitju kamna v njegovih prsih z besedami: »Ali slišiš, da nič ne slišiš?«
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4 (S)prehod na oder (gledališka predstava)
Lutkovno gledališče Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1948 in se je najprej imenovalo Mestno
lutkovno gledališče. V šestdesetih letih 20. stoletja so tri njihove predstave postale prave
uspešnice in so doživele številne ponovitve. To so Sapramiška Svetlane Makarovič, Žogica
Marogica češkega avtorja Jana Malika ter Zvezdica Zaspanka. Franeta Milčinskega je za
predelavo Zvezdice Zaspanke in njeno postavitev na gledališki oder pregovoril njegov prijatelj
ter nekdanji sodelavec Jože Pengov, ki je bil takrat direktor lutkovnega gledališča. Milčinski je
pred tem že pisal lutkovne igre (Kljukec, Pavliha). Igra je bila podnaslovljena kot pravljična igra
za marionete3 v 3 dejanjih in 2 slikah4. Milčinski je za gledališko uprizoritev razširil besedilo in
dodal kar nekaj novih likov (sladoledarja, papigo, opico, ročne lutke, inkasanta Pepeta Lučko),
razširil je tudi glasbeni vložek, saj je poleg Pesmi srebrni zvezd še Repatčeva pesem ter Pesem
zvezdice Zaspanke. Predstavo je režiral Jože Pengov, lutke je izdelala Mara Kralj. Predstava je
bila premierno uprizorjena 23. 10. 1955 v Lutkovnem gledališču Ljubljana, v Dvorani marionet
na Levstikovem trgu (danes Šentjakobski trg) in je doživela 294 ponovitev, predstavo si je v teh
ponovitvah ogledalo več kot 43000 ljudi. (SiGledal). Predstava je bila zelo dobro sprejeta na
festivalu v Bukarešti leta 1958, neuradno je bila najboljša predstava. Ta naslov ji je omogočil
prodor v svet, gostovala je v Nemčiji, Švici, Bolgariji, nekdanji Sovjetski zvezi, ZDA in državah
nekdanje Jugoslavije.

3

V Gledališkem terminološkem slovarju marioneta: »lutka, vodena z nitmi ali žicami navadno od zgoraj.« (str.
118).
4
V Gledališkem terminološkem slovarju sta dejanje in slika sopomenki: »vsebinsko in oblikovno zaokrožena
enota gledališkega dela, navadno sestavljena iz prizorov.« (str. 44 in 174). Pavis sliko definira kot enoto igre z
vidika velikih sprememb kraja, ambienta ali obdobja. Vsaki sliki večino časa ustreza posebna scenografija. (str.
675–676).
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Slika 1: Gledališki list (LGL (prej MGL), 1955)

O njeni poti v svet je Milčinski razmišljal takole:

Moj literarni otrok Zvezdica Zaspanka je naredil to, kar naredi toliko in toliko otrok, ko malo dorastejo: ušla mi je
z doma. Igrali so jo po vseh jugoslovanskih lutkovnih gledališčih, pa še v Rusiji, kjer je bila objavljena tudi v
almanahu najboljših lutkovnih iger, potem na Poljskem, v Nemčiji, na Češkem, v Švici, v Trstu, pa v Čilu in Kanadi.
Upam, da ta moja Zaspanka na poti po širnem svetu daje otrokom, kamor že pride, dovolj veselja, saj imam vse
otroke tega sveta rad, kot bi bili moji. (Gledališki list LGL, 2009).

Predstava je sestavljena iz treh dejanj. Vlogo pripovedovalke je prevzela Majda Podvršič, ki se
edina pojavi kot živa oseba. Njeno besedilo je pripoved pripovedovalca, med menjavo scene
je pred spuščenim zastorom povezovala posamezne prizore. Oblečena je bila v črno, sedela je
na baročno okrašenem stolu pred odrom, osvetljevala jo je močna luč, med scensko menjavo
je povezovala posamezne prizore. (M. Milčinski 1994: 3). Lutke sta vodila in interpretirala
različna igralca. V LGL hranijo posnetek kot 13. gledališko uprizoritev, v Zgodovinskem arhivu
Ljubljana pa je enak posnetek obeležen kot lutkovni film. Posnetek sem si ogledala večkrat,
samo igro, ki je enaka uprizoritvi v gledališču, bom analizirala kot lutkovno predstavo, filmske
elemente pa pri filmu. Lutke so bile klasične marionete. Zvezde so dobile antropomorfno
podobo, Zaspanka je manjša deklica, oblečena v rožnato oblekico in z zlatimi lasmi, druge
zvezde so večje, delujejo bolj odraslo (ena ima že sive lase), oblečene so v dolge obleke. Njihovi
lasje so speti v pletenice ali fige, medtem ko ima Zaspanka le majhen čopek sredi glave, v
katerega je spetih le nekaj las. Tudi njen obraz ima bolj otroške poteze, glas je milejši. Zvezde
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imajo na nebu vsaka svojo zvezdo, na katero so naslonjene, ko pridejo na delovno mesto, jo
prižgejo. Pesem Srebrnih zvezd je živahnejša kot v radijski igri. Komet Repatec je oblečen v
rumena oblačila z rdečo črto, vozi monocikel, ki ima zlata krilca. Ta krilca so zaščitni znak
Hermesa, grškega boga prehodov in meja ter bog trgovine. Med drugim je bil tudi odposlanec
in glasnik bogov ter tisti, ki popelje dušo v posmrtno življenje. Ta vloga sovpada tudi z
Repatčevo, je namreč pismonoša in kurir, po nebu prenaša novice in je vmesni člen,
povezovalec neba in Zemlje. On je tisti, ki na hrbtu ponese Zaspanko na Zemljo in se ponjo
tudi vrne. Ima dolgo ognjeno rdečo grivo, v rokah pa poštarski rog, na katerega trobi med
svojim potovanjem po nebu. Njegov prihod na oder naznani trobilo, živahna glasba, prav tako
pa ga napovejo zvezde. Boter Mesec je starejši moški, v dolgi halji, s plešo na glavi in izredno
dolgo brado, ki sega vse do tal. Deluje strogo, saj vztraja pri kaznovanje Zaspanke, večkrat
poudari, da je kazen vzgojna. Na koncu še potrdi z izreko besede pika, ki nakazuje končnost
(kot končno ločilo), brez možnosti ugovarjanja njegovi odločitvi. Sprva Mesec Zaspanki reče,
da bo na Zemlji ostala toliko časa, dokler si ne bo prislužila povratka. Nato ga zvezde ponovno
vprašajo, kdaj se bo Zaspanka lahko vrnila, njegov odgovor pa je, dokler ne bo kamen pesmi
pel. Ta precej nenavaden odgovor preseneti zvezde, Mesec pa še dodatno pojasni, da ji bo
srce povedalo, kaj naj stori, ti dve spretni ubeseditvi kažeta na to, kako bo Zaspanka odslužila
svojo kazen. Najbolj ganljiv in čustven, žalosten je prizor, v katerem se zaspanka poslavlja od
sester in Meseca, vse premaga žalost, jočejo zvezde, Zaspanka, Repatec in Mesec, ta si nos
briše kar v brado, tudi drugi smrkajo, si brišejo solze. Med potjo imamo zelo zanimiv pogled,
saj temni obrisi posnemajo pogled skozi daljnogled, tako lahko dogajanje opazujemo od blizu
tudi med menjavo dogajalnega prizorišča.

Na Zemlji Zaspanka nosi preprostejšo obleko, lase pa skriva pod ruto. Njeno gibanje je
drugačno, po nebu bolj poplesava in deluje lahkotno, na Zemlji pa bolj koraka, zdi se, da težje
premika noge. Ob prihodu na Zemljo sede na klop in zapoje Zaspankino pesem:
Če ostaneš sam, pa res ni prida.
Potlej so vesele burke preč.
Solz ostane polna ti golida.
Kihni, pa ti nima kdo »Na zdravje« reč.
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če ostaneš sam, si uboga para.
Nimaš s kom se slepe miši igrat.
In nikogar ni, ki te pokara,
če zvečer pozabiš si zobe oprat.

In zato je lepše kjer jih več je,
pa čeprav so včasih si v laseh,
saj prepir in jeza hitro preč je,
pa ostaneta veselje le in smeh.

Besedilo pesmi razkrije še več podobnosti mlade zvezde z zemeljskimi otroki. V osamljenosti
pogreša družbo, sovrstnike, s katerimi bi se igrala slepe miši. Prav tako pogreša tudi odraslo
osebo, ki sicer včasih pokara, na primer zaradi neumitih zob, a je to vseeno bolje, kot če si sam.
V pesmi se kaže tudi moralni nauk: povsod, v vsaki »družini«, pride kdaj do prepira, saj smo
različni, a jeza hitro mine, zato pa nam družba in družina prineseta smeh in veselje. Prav tako
ima vzgojni opomin prva kitica, v kateri je vljudno in lepo, če ne komu, ki kihne, rečemo »na
zdravje«. Pred sejmom sreča sladoledarja, njegovo besedičenje in ponavljanje deluje
humorno, saj Zaspanki na vsak način poskuša večkrat povedati, kaj lahko vidi na sejmu, a ga
vedno nekaj zmoti. Humorno deluje tudi, ko se sladoledar poskuša pred Zaspanko postaviti in
prikazati kot pogumen, nato pa se Ceferina na smrt ustraši. Na sejmu sreča opico, zamorca,
človeka iz gume. Njihove mini kulise se premikajo po tekočem traku, da ustvarijo Zaspankino
gibanje po sejmu. Zvezdogled je upodobljen kot starejši, srednjeveški učenjak, astronom, v
dolgi temni žametni halji ter koničastim klobukom. V dramskem besedilu je zapisano, da
Ceferin pogovoru med Zaspanko in zvezdogledom prisluškuje za drevesom, a v tej predstavi
temu ni tako, skriva se za šotorom. V predstavi nastopa tudi Pepe Lučka, inkasant. Njegova
celotna podoba se mi zdi najbolj humorna za odrasle, saj jo le ti v celoti razumejo. Ceferin je
prikazan kot razbojnik v karirasti srajci, z raztrganimi hlačami, rdečo rutko. Njegova kratka
brada deluje ščetinasto, ima tudi daljše, razmršene in skuštrane lase, njegova obrazna podoba
deluje zastrašujoče. V monologu med čakanjem na Zaspanko prešteva gumbe na srajci in se
tako poskuša zamotiti, v tem dialogu tudi zvemo, da je pobegnil mami in postal razbojnik.
Prizor pisanja besede ljuba je še bolj dodelan kot v radijski igri, čeprav bi bila ravno tam najbolj
potrebno podati opis posamezne črke. V predstavi je dodan še opis črke j, ta je kot trnek, na
katerega bi lahko ujel sulca. Po izpisani besedi začne Ceferinu biti srce, zvok ni podoben
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dejanskemu bitju srca, bolj posnema zvok kladiva, ki udarja ob nakovalo. Ob vrnitvi na nebo
se je vidno razveselijo vse nebesna telesa, kar pove pripovedovalka, mimika ter ton glasu
zvezd, Meseca ter Repatca. Zgodbo zaključi pripovedovalka, ko vpraša, katero besedo za rimo
je našel pesnik. Po vprašanju naredi kratek premor, da lahko odgovorijo gledalci, nato še sama
poda odgovor.

Slika 2: Boter Mesec in zvezdica Zaspanka (LGL (prej LGM), 1955)

Na sporedu je bila vse do leta 1972. Decembra tega leta so lutke in sceno popravljali v tehnični
delavnici gledališča, ki je imelo svoje prostore v prostorih Viba filma. Tam so pripravljali sceno
za Pastirce, med delom pa je studio zajel požar, ki se je razširil tudi v prostore gledališča. V
požaru so izgubili vse lutke za to predstavo. Edina preživela lutka iz prve uprizoritve je dvojnica
Zaspanke, ki jo je Mara Kralj podarila Sergeju Obrazcovu. Lutko še vedno hranijo v muzeju
Sergeja Obrazcova v Moskvi. Ta dvojnica je se nato leta 2009 za tri dni vrnila v Ljubljano.
(Gledališki list LGL 2009).
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4.1 Knjižna izdaja
Dramsko besedilo je v knjižni obliki izšlo po prvi uprizoritvi, leta 1959, pri založbi Mladnska
knjiga (tiskano v Blasnikovi tiskarni). Istega leta je Milčinski zanjo prejel Levstikovo nagrado.
Dramsko besedilo je podnaslovljeno kot pravljična igra za marionete. Knjiga ima platnice,
obsega 49 strani, poleg besedila so v njej še fotografije lutk, ki jih je za premierno uprizoritev
leta 1955 izdelala Mara Kralj. Leta 1959 je bila po uspehu gledališke predstave uvrščena v
obsežni zbornik lutkovnih besedil z vsega sveta, ki ga je izdala moskovska založba Izkusstvo.
Na začetku so navedene vse dramske osebe. Po pripovedovalčevem uvodu, ki je enak tistemu
iz radijske igre, sledi delitev besedila na štiri podnaslovljene slike (Zvezdica Zaspanka je spet
zaspala, Na semnju dobre volje, V Ceferinovem brlogu in Spet na nebu). Prva poimenovanje
nam pove bistvo slike, Zaspanka je tista, ki je spet zaspala in povzročila kaos. Preostala tri
poimenovanja slik sovpadajo z menjavo dramskega prizorišča. Pot Zaspanke na Zemljo na
kometčevem hrbtu pa je poimenovana kot intermezzo, z naslovom Dolga, dolga pot. V
didaskalijah je predviden tudi padec zastora, preden nastopi pripovedovalec ter se začne nova
slika (Po slovesu ter pred potjo na Zemljo, preden pripovedovalec povzame pot na Zemljo,
pred dogajanjem v Ceferinovem brlogu ter na samem koncu), ni pa napisan/predviden pred
pričetkom četrte slike.

4.2 Filmska zvezda
Uspeh uprizoritve so ustvarjalci prve lutkovne uprizoritve želeli ovekovečiti, leta 1965 jo je na
filmski trak prenesel Črt Škodlar. Vodstvo Triglav filma je takoj sprejelo predlog, da na filmski
trak posnamejo Zvezdico Zaspanko, dogovor je podpisal takratni direktor Mestnega
lutkovnega gledališča Polde Dežman. Jože Pengov, ki je dal glas botru Mesecu, je ravno v času
snemanja na Golniku okreval po operaciji pljuč. Tako so njegov del posneli na prenosni
magnetofon kar v postelji. Celotni marionetni oder so v ateljeju Filmservisa postavili tako, kot
pri pravi predstavi. Celotno snemanje so zaključili v dveh dneh. Po tragičnem požaru je bila
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tako prva uprizoritev ovekovečena kot prvi slovenski barvni lutkovni film. (Gledališki LIST LGL
2009).

V Arhivu Republike Slovenije hranijo snemalno knjigo ter avtorske pogodbe vključenih v
snemanje filma. Sicer se film bolj približuje marionetni lutkovni predstavi, a ima tudi izrazito
filmska izrazna sredstva, na primer kadriranje. Ob posameznih replika je tako zapisano, na kom
je fokus, ali gre za statičen ali dinamičen kader, približan, srednji … Še dodatna vrednost tega
posnetka se je izkazala čez leta, saj je pomembno prispevala h gledališki uprizoritvi leta 2001.
Na začetku snemalne knjige so našteta vsa prizorišča:
1. NEBO Z RIMSKO CESTO
2. NEBO S PADALOM
POKRAJINA PRED MESTOM
4. SEMENJ DOBRE VOLJE
A PRED VHODOM
B ŠOTOR Z OPICO IN PAPIGO
C ŠOTOR Z ZAMORCEM
D ŠOTOR ČLOVEKA IZ GUMIJA
E PRI ZVEZDOGLEDU
5 CEFERINOV BRLOG.

Temu pa sledi še seznam maket, ki so bile izdelane za filmsko priredbo: 1 Neverjetno plavo
ozadje /za napise/, 2 Nebo z zvezdami, 3 Ceferinov brlog z zunanje strani.
Za primerjavo zapisa za snemanje filma sem si izbrala odlomek, ko Zaspanka zvezdogledu
zaupa, da ima zlate lase, njunemu pogovoru pa prisluškuje Ceferin.

149.
Zaspanka, zvezdogled, Ceferin, srednji, statičen.

ZASPANKA: Zdaj sem se spomnila striček! Napravila bova kupčijo, bosta videla, da jo bova napravila.
CEFERIN: /Pogleda izza voza/
ZASPANKA: Toda to, kar vam bom zdaj povedala ...

150.
Ceferin, bližnji, statičen.
CEFERIN: /gleda izza voza in vleče na ušesa/
ZASPANKA: /off/ … Je velika skrivnost. Niče je ne sme slišati, razen vas.
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151.
Zaspanka, zvezdogled, Ceferin, srednji, statičen.
ZASPANKA: Čisto potihem vam jo bom povedala.
/Zvezdogled se skloni, Zaspanka mu šepeta na uho.

152.
Ceferin, bližnji, statičen
CEFERIN: /Vleče na uh/
ZASPANKA: /off – šepeta nekaj nerazumljivega/

153.
Zvezdogled, Zaspanka, american, statičen.
ZASPANKA: /Neha šepetati/
ZVEZDOGLED: Ne razumem. Naglušen sem. Govori glasneje!
ZASPANKA: /Mu spet šepeta na uho/
154.
Ceferin, bližnji, statičen.
CEFERIN: /Se še bolj steguje in posluša/
ZASPANKA: /off – nerazumljiv šepet/

155.
Zvezdogled, Zaspanka, american, statičen.
ZASPANKA: /Neha šepetati/
ZVEZDOGLED: Ne razumem.
ZASPANKA: Poslušajte torej: jaz imam zlate lase.

156.
Ceferin, bližnji, statičen.
CEFERIN: /Se od presenečenja dvigne/

157.
Zvezdogled, Zaspanka, american, statičen.
ZASPANKA: In če dovolite, da pogledam skozi daljnogled, vam dam tak zlat las.
ZVEZDOGLED: Eja, kaj res, da imaš zlate lase?
ZASPANKA: Prav zares! Poglejte!
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158.
Ceferin, bližnji, statičen.
CEFERIN: /Steguje vrat, da bi tudi kaj videl/
(Snemalna knjiga, stran 33)

V snemalni knjigi je predstava členjena na kadre5, vsak je označen s številko (v tem primeru
gre za kadre 149–158. Nato sledi seznam oseb, ki so v kadru vidne, ta seznam pa ni enak
nastopajočim v posameznem trenutku. Nato sledi informacija o vrsti planu6(srednji, bližnji,
american7) ter ali gre za statičen ali dinamičen kader. Nato sledijo navodila za animatorje lutk,
ta so podana v poševnica. Ob zapisu imena nastopajoče osebe se pojavlja še oznaka off – ta
nam pove, kaj počne oseba, prisotna na prizorišču dogajanja, a izven snemalnega kadra. Tako
na primer Zaspanka Zvezdogledu šepeta na uho, kader pa je postavljen na Ceferina, ki se
steguje in prisluškuje njunemu pogovoru.

Ta dogodek je zapisan tudi dramskem besedilu, v njem izgleda takole:

»ZASPANKA: Zdaj sem se spomnila, striček. Napravila bova kupčijo, boste videli, da jo bova napravila. Toda to,
kar vam bom zdaj povedala, je velika skrivnost. Nihče je ne sme slišati, razen vas. Čisto potihem vam jo bom
povedala.
CEFERIN (pogleda izza drevesa).
ZASPANKA (šepeta Zvezdogledu nerazumljivo na uho.)
ZVEZDOGLED: Ne razumem. Naglušen sem. Govori glasneje!
ZASPANKA (šepeta glasneje, a še vedno nerazumljivo.)
ZVEZDOGLED: Glasneje, ne razumem.
ZASPANKA (naglas): Poslušajte torej: Jaz imam zlate lase. In če mi dovolite, da pogledam Mesec skozi daljnogled,
vam dam tak zlat las.
ZVEZDOGLED: Eja! Kaj res, da imaš zlate lase?
ZASPANKA: Prav zares! Poglejte! (Mu pomoli glavo pod nos.)«

Milčinski 1994: 33–34).

5

Kader v SSKJ: najmanjša vsebinska in oblikovna enota filma.
V SSKJ je pod četrtim pomenom gesla plan navedeno: »film. razvrstitev filmanih, slikanih oseb, predmetov
glede na globino slike.«
7
V ameriškem planu (american) prostor ne prevladuje nad človeško osebo v kadru, oseba in prizorišče sta
enakovredna.
6
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Dramsko besedilo seveda ne vsebuje delitve po kadrih, so pa del dramskega besedila
didaskalije, ki so v kurzivi zapisane v oklepajih, pomensko ustrezajo navodilom v poševnicah
snemalne knjige. Če primerjamo gledališko uprizoritev ter film, imata ta skupne lastnosti. Oba
se odvijata v za to zgrajenih javnih prizoriščih, posameznik je del kolektiva, ki si film oziroma
predstavo ogleduje sočasno z njim. Med njima pa sta tudi dve bistveni razliki. Film je končno
delo, je posneto in vsi gledalci vidijo enak posnetek. Vsaka uprizoritev se odvija enako, ne
glede na to kdo je v publiki, koliko je gledalcev in kaj ti med projekcijo počnejo. Na drugi strani
je vsaka gledališka prireditev edinstvena, odigrana je vsakič pred očmi publike. Med njimi in
igralci se razvije posebno vzdušje, gledalci se odzivajo na dogodke na odru, ta pa vpliva tudi na
igralce, prav tako množica in odzivi večine vplivajo na posameznika. Druga pomembna razlika
pa je v tem, da je film, ki si ga ogledamo, že prej interpretiralo oko režiserja. Tako na nek način
gledamo skozi njegove oči, približano nam je to, kar si je zamislil in kar je posneto, medtem ko
si pri gledališki predstavi vsak gledalec sam izbere, kaj bo v danem trenutku spremljal na sceni
in čemu bo posvetil največ pozornosti. (Pezdirc Bartol 2010: 156–157). Pri prvi gledališki
uprizoritvi si lahko pri izbranem odlomku lahko torej sami izberemo, kaj bomo spremljali. Na
sceni je postavljena stojnica, daljnogled, nastopajo Zaspanka, zvezdogled in Ceferin. Pri filmu
se izmenjuje kader z Zaspanko in zvezdogledom ter približanim Ceferinom, tako na primer
gledamo Ceferina, ki se steguje, da bi bolje slišal, in ne vidimo šepetanja Zaspanke, slišimo le
nerazumljivo šepetanje.

4.3 Druga gledališka uprizoritev (LGL, 1985)
Po tem žalostnem zaključku prve uprizoritve, ko so vse lutke zgorele v požaru, Zvezdica
Zaspanka ni stopila na slovenski gledališki oder kar 13 let. LGL jo je ponovno uprizorilo 7. 3.
1985 na Velikem odru. Predstavo je režiral Matija Milčinski, sin Franeta Milčinskega Ježka,
dramaturg predstave je bil Matjaž Loboda, avtor glasbe je Jože Privšek. Predstava je bila
aktivna eno sezono, doživela je 81 ponovitev, gledalcev pa je bilo 17648. (SiGledal). Matija
Milčinski je želel predstavo zasnovati drugače, kot je bila izvorna, saj so to ljudje še vedno imeli
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v spominu. Zasnovo ideje je razvijal kar deset let, želel si je postavitve na veliki oder, ki ga
gledališče takrat še ni imelo. Ko je gledališče v sezoni 1984/85 dobilo nove prostore na
Krekovem trgu, se je temeljito lotil režije. Spraševal se je, ali lahko pravljica v času potovanja
na Luno in raziskovanju vesolja sploh še pritegne gledalca (M. Milčinski 1994: 4). Zgradba je
klasična, s stremi dejanji, prologom in epilogom. Ohranil je humorne pasuse (nekatere
aktualiziral), nekateri prizori pa so mišljeni resno in naj bi delovali žalostno (na primer odhod
Zaspanke na Zemljo). Pri likovni in tehnološki zasnovi je Milčinski sodeloval z Brankom
Stojakovićem. Izpostavila sta kontrast med nebesnimi telesi ter ljudmi: prvi so lahkotni, letijo
in lebdijo, ljudi pa gravitacija veže na tla, Zemljo. Zvezde so zato na nebu majhne, okretne,
uporabili so marionete. Na Zemlji pa Zaspanka postane javanka.8 Ljudje so predstavljeni z
njenega zornega kota, tako kot otrok vidi odrasle od spodaj navzgor. So predimenzionirani,
nosili so velike naglavne lutke z velikimi čevlji na živih nogah. Nato se glede na takratno
sedanjost in dogajanje odločita za kar nekaj aktualizacij: zvezde morajo biti podobne
vesoljskim bitjem in ne ljudem; na nebu niso več le nebesna telesa, temveč tudi astronavti in
sateliti; razbojniki ne kradejo več nakita in cekinov, temveč glasbene stolpe, video naprave,
vozijo motorje ter nosijo temna sončna očala. Poleg pasantov9, ki so že zapisani v prizoru s
Sladoledarjem, je dodal še dva pasanta, policaja, ki skozi celotno predstave »uspešno«
patruljirata. Za animacijo so uporabili tri marionetne mostove10, da so skrili za harlekinom,
enega pa so vdelali v scenski element. Na eni strani je bila naslikana mavrica, ki je predstavljala
nebesni svet, na drugem pa železniški most, del scene zemeljskega sveta. Ta dvojnost je še
dodatno poudarjena z zvočnostjo, na nebu je veliko glasbene podlage, replike so bile pete,
presek pa naredi izjava botra Meseca »Na Zemljo te bom treščil.« Aktualizacija zgodbo
postavlja v takratni aktualni čas in prostor, zmanjšan je poudarek vzgojnosti kazni. Prenovljena
podoba pripovedovalca in Ceferina kažeta na to, da kljub temu, da smo ljudje že stopili v
vesolje in si ga astronavti dejansko lahko ogledajo od blizu, je še vedno bistvo dobrosrčnost.
Pankerski razbojnik opusti svojo dejavnost (deluje uspešnejši, bogatejši kot v prvih
uprizoritvah, saj je njegov brlog poln elektronike) zaradi ljubezni do mame.

8

V Gledališkem terminološkem slovarju je javanka razložena kot lutka, vodena s paličicami od spodaj po
tehnologiji vajang golek.« (str. 93).
9
SSKJ: mimoidoči. V realizaciji gre za dramske osebe, ki le prečkajo sceno in ne govorijo.
10
V Gledališkem terminološkem slovarju je to most nad marionetnim odrom, po katerem se gibljejo animatorji
med vodenjem marionet. (str. 118).
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Slika 3: Gledališki list (LGL, 1985)

Posnetek predstave sem si ogledala na DVD-ju. Zelo zanimiva in inovativna se mi zdi podoba
pripovedovalca, ta je namreč astronavt, oblečen v srebrn skafander, njegov glas je popačen.
Njegovo povabilo, da stopimo z njim gor na nebo, deluje še toliko bolj resnično, saj sam res
lahko potuje v vesolje in si ga ogleda od blizu. Zvezde imajo podobo, približano naši predstavi
Nezemljanov, tanke roke in noge, brez definiranih dlani, prstov, glava je zaobljena in
podolgovata, oči so velike, koža je srebrnkasta svetleča se. Lasje so zlati trakci, oblečene so v
bela oblačila. Boter Mesec nima človeške podobe, je okrogel, dimenzionalno pa je poudarjen
del krajec, ki ima obraz (oko, nos, usta), roke in noge.
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Slika 4: Boter Mesec, zvezda in Zaspanka na nebu (LGL, 1985)

Na Zemlji Zaspanka nosi preprosto modro-zeleno obleko, lase skriva pod modro ruto. Najbolj
aktualiziran se mi zdi Ceferin, ki ni več razcapan in raztrgan. Oblečen je v belo-rdečo črtasto
majico in kontrastne zelene hlače, obute ima velike oranžne čevlje. Njegov videz izpilita črna
usnjena jakna z okosmatenim ovratnikom, črna okrogla sončna očala ter črna čepica. Medtem
ko hodi po mestu in ustrahuje mimoidoče, vzklika (aktualna) gesla Lublana je bulana; Špela je
debela; Štrumfeta je zadeta; Jabadabadu, Make ice, not war; ET Go home. Njegov brlog je pod
železniškim mostom pravo skladišče ukradenih stvari, poln škatel, krame, pankovski glasbeni
vložek, podprt z barvnimi utripajočimi lučmi pa ta prizor zaokrožijo v pravi spektakel. Razbojnik
Ceferin med čakanjem na Zvezdico Zaspanko na ukradenem televizijskem sprejemniku gleda
prav ta prizor, vzet iz izvirne predstave (1955), ob njem se zabava, ga komentira, ob
Zaspankinem prihodu pa televizor ugasne. Besedo ljuba zapišeta v aktualnem, Ceferinovem
slogu: s črnim sprejem na kartonasto škatlo. Zgodbo zaključi pripovedovalec v skafandru, ko
pove, da je pesnik našel rimo, vpraša gledalce: »No, katero?« in nato sam odgovori konec ter
odide s scene, njegov odgovor pa še naprej odmeva v vesolju.
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Slika 5: Ceferin in Zaspanka v Ceferinovem brlogu (LGL, 1985)

4.3 Tretja gledališka uprizoritev (SSG Trst, 1987)
Tretjič je Zvezdico Zaspanko na oder postavilo Stalno slovensko gledališče Trst. Premierna
uprizoritev je bila 1. 12. 1987, aktivna je bila eno sezono. Podatka o številu uprizoritev in
gledalcev ter morebitnih gostovanjih nisem zasledila. Predstavo je režiral Boris Kobal,
scenograf je bil Andrej Pisani, kostumograf pa Guiliana Gerdol. Avtorica glasbe je Anastazija
Purič Celotno predstavo so odigrali le trije igralci: Maja Blagovič (Zaspanka), Stojan Colja
(Pripovedovalec, Boter, Zvezdogled, Razbojnik) in Franko Korošec (Komet Repatec, Sladoledar,
Klicar, Človek, Pepe). (SiGledal). Iz teh podatkov lahko razberem, da očitno ne nastopajo druge
zvezde. Človek bi lahko bil človek iz gume, drugih atrakcij, kot na primer papiga in zamorec,
niso navedeni, ohranjen pa je bil lik Pepeta. Iz gledališča so mi, ko so pregledali arhiv, poslali
skenirano sliko z gledališkim listom. Tu je kot vodja predstave naveden Dante Pribac. V
nadaljevanju je na kratko povzeta zgodba pravljice, vmes pa še na kratko predstavljena
takratna aktualna gledališka sezona (1987/88), poleg nje je še notni zapis Pesmi zvezd ter
njeno besedilo. To je vse, kar je ohranjeno oziroma sem med raziskovanjem dobila.

32

Nika Zadravec: Literarno potovanje Zvezdice Zaspanke

Slika 6: Notni zapis Pesmi zvezd z besedilom (SSG Trst)
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5 Zaspanka podobo na ogled postavi (1.
slikanica)
Po uspešni radijski igri, dramski uprizoritvah ter knjižni izdaji dramskega besedila, je nazadnje
Zvezdica Zaspanka izšla tudi kot slikanica. Prvič je izšla pri založbi Mladinska knjiga v zbirki
Cicibanov vrtiljak leta 1992. Ima trde platnice ter tanke liste, obsega pa Slikanica ima 4252
besed. Ilustrirala jo je Mojca Cerjak. Besedilo sledi daljši različici, ki se prvič pojavi v prvi
gledališki uprizoritvi in ne radijski igri. Zaspanka po prihodu na Zemljo pred vhodom na sejem
sreča sladoledarja in Ceferina, na sejmu se pogovarja s papigo, človekom iz gumija, zamorce
ter zvezdogledom, ta ji svetuje, naj si poskuša najti prenočitev tam, kjer bo videla goreti luč.
Ceferin tako teče domov in prižge luč, Pepe Lučka pa skoraj poskrbi za to, da ostane brez
elektrike, na koncu mu jo uspe zvabiti v svoj brlog. Izpuščena je interakcija med Ceferinom,
naslovnikom (v slikanici bralcem) ter pripovedovalcem. V slikanici so vse tri pesmi: Pesem
srebrnih zvez, Repatčeva Pesem ter Pesem zvezdice Zaspanke. Po tipologiji Marjane Kobe
(1987) je Zvezdica Zaspanka priredba avtorskega dela (radijske igre), ki je bila že v izvirniku
namenjena mladini. Glede na zahtevnostne stopnje slikanice je to tretja zahtevnostna
stopnja, saj gre za pravo knjigo s tankimi listi in je doživljajsko zahtevnejša kot prvi dve stopnji.
»Slikanica kot likovno tekstovna celota ni preprosto samo »tenka ilustrirana knjiga«, marveč
povsem samostojna knjižna celota s posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi specifičnim
zakonitostim lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige:« (Kobe 1987: 33). Glede na izhodišče pri
ustvarjalnem postopku gre za tip slikanice, v katerem soavtorja nista stalna sodelavca, Frane
Milčinski je umrl že pred izidom te slikanice. Tekst je tisti, ki je primaren in gre v nadaljnji
oblikovalni postopek k likovnemu ustvarjalcu. Vendar pa se ob podrobni analizi pokaže, da se
tekst in ilustracije ponekod ne ujemata. Na eni izmed ilustracij Zaspanka sedi na klopi pred
sejmom, kakor je zapisano v dramskem besedilu, v besedilu slikanice pa se usede na kamen.
Na drugi ilustraciji je v Ceferinovem brlogu na steno pritrjen list s tiralico ter Ceferinovo
fotografijo. Na njej ponujajo nagrado pol mernika bučnih pečka tistemu, ki jim bo zaupal
razbojnikovo telefonsko številko. Tega podatka v besedilu slikanice ni, se pa pojavi v dramskem
besedilu (o nagradi ji pove sladoledar). Glede na razporeditev besedila v slikanici so v tej izdaji,
pogosto segajo čez rob, manjše slike delijo besedilo na smiselne enote. Podlaga ilustracijam
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pogosto sega čez rob in tako ustvarja barvno podlago besedilu. Nekajkrat se ilustracija razteza
tudi čez oziroma pod besedilo, na primer zvezde.

Marija Nikolajeva se je s tipologijo verbalno vizualnega odnosa ukvarjala v razpravi Verbalno
in vizualno. Slikanica kot medij (Nikolajeva 2000). »Slikanice se delijo na tri osnovne kategorije;
v prvo sodijo tiste, pri katerih prevladuje simetrični odnos med sliko in besedo in kjer imata
obe izrazni ravni – verbalni del slikanic in ilustracije – isto sporočilo. V drugo kategorijo sodijo
slikanice, pri katerih je odnos med besedilom in ilustracijami komplementaren, v tretjo pa
tiste, kjer je ta odnos stopnjevan.« (Nikolajeva 2000: 8–9). Ta slikanica je komplementarna,
saj dopolnjuje besedilo, na nekaterih mestih ga tudi stopnjuje, kot na primer že prej omenjen
plakat v brlogu, ki je besedilno omenjen v drugo različici besedila, v tej slikanici pa nastopa le
v ilustraciji. Nikolajeva je izpostavila zlasti prizorišče, karakterizacijo, perspektivo, čas in
gibanje ter in modalnost. Prizorišče je v slikanici dvojno: nebo ter Zemlja. Nebesni svet
spoznamo na začetku iz besedila pripovedovalca, največ pa s pomočjo literarnih junakov. Na
ilustracijah lahko opazimo polno oblačkov ter zvezd. Pri vseh ilustracijah prevladujejo pastelni
toni v modrih in rožnatih odtenkih, v tehniki vodnih barvic. Zemeljsko prizorišče je podano v
besedilu (opis sejma ter vseh njegovih znamenitosti), opis pa dopolnjujejo ilustracije šotora,
papige, klicarja, človeka iz gume, zamorca in zvezdogleda, ki so veliko bolj pisanih barv. V
zgodbi se pojavlja kar nekaj kontrastov: nebo : Zemlja, mir : nemir, množica : posameznik. V
ilustracijah ne najizraziteje kaže kontrast neba in Zemlje, Zaspanka je izključena iz svojega
primarnega okolja in se znajde v neznanem svetu. Dogajalni prostore so skoraj izključno
zunanji, odprti, izjema je Ceferinov brlog, ta ga močno karakterizira. Pogleda sta v glavnem od
blizu ter daleč, pojavlja se tudi prikaz multiprizorišča, ko lahko opazujemo zvezde, ki so že na
svojem delovnem mestu, medtem pa Zaspanka še vedno spi in sanja. V več zaporednih slikah,
ki si sledita na zgornjem delu sosednjih stranic prikazujeta dogajanje v več šotorih hkrati. V
eno ilustracijo, ki se razteza čez dve strani so vključene vse tri katastrofe, ki se godijo na Zemlji:
na oknih stanovanjskih hiš slonijo otroci, ki jokajo ter pogledujejo nebo, ob hišah stoji pesnik,
ki grize nalivno pero, se praska po glavi in gleda navzgor, v ozadju pa na nebu, ki ustvarja
podobno gibanje kot valovi, jadrata dve ladji.
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Slika 7: Zvezdica Zaspanka (MK, 1992)

Karakterizacija je podana v besedilu v pripovedi pripovedovalca, v opisu ter preko govora. Tako
spoznamo osnovne naloge zvezd, Repatca in botra Meseca, podano je, da ima Ceferin
namesto srca kamen, vendar ta opis ni obširen, najpogosteje je podan posredno. Mojca Cerjak
je nebesne prebivalce naslikala ljudi, vendar nimajo realistično prikazane anatomije, njihove
obrazne poteze niso jasne, kar otežuje interpretacijo čustev. Repatec nosi uniformo
pismonoše, v rokah pa ima rog. Vsi pa temeljijo spet na modrih in vijoličastih odtenkih, tako je
upodobljen tudi Ceferin in njegov brlog. V slikanici so pojavljajo različni zorni koti, zanimiv se
mi zdi prikaz starejšega moškega, ki zasanjano sloni na balkonu ter nekam gleda. Ilustracija je
postavljena na sam začetek knjige, zato jo lahko interpretiramo kot prikaz pripovedovalca, ki
nas nato povabi, da z njim stopimo na nebo.

36

Nika Zadravec: Literarno potovanje Zvezdice Zaspanke

Slika 8: Zvezdica Zaspanka (MK, 1992)

Edini notranji prostor, ki je prikazan podrobneje, je Ceferinov brlog. Podan je na več
ilustracijah, a nam te v glavnem ponujajo zorni kot, ki gleda v vrata brloga in je podan precej
od blizu, tako da si težko ustvarimo vtis celotnega prostora, prav tako je podan v popačeni
perspektivi. Tudi v brlogu prevladujejo rožnati odtenki. Po tle ležijo najrazličnejše stvari:
Čevelj, klobuk, čajnik, črviva jabolka, očala. Na postelji in pod njo ležijo oblačila, sredi sobe je
tudi kovček, ki ga na eni od naslednjih slik Ceferin zame v roke in se vrača domov k mami. Na
steni visi tudi slika, ki prikazuje ženski portret, najverjetneje gre ravno za njegovo mamo.
Nekoliko zmoti to, da ilustracije »prehitevajo« besedilo, Ceferin na primer na ilustraciji že
odhaja k mami, besedilo pa nam komaj poda informacijo, da je Ceferin takoj, ko mu je začelo
biti srce, želel poljubiti zvezdico Zaspanko.

Slika 9: Zvezdica Zaspanka (MK, 1992)
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V slikanici lahko razberemo tudi čas in spremljamo gibanje. Ilustracije so na začetku temnejših
barv, saj je dogajalni čas no, nato se ozadje razsvetli, ko se Zaspanka približuje Ceferinovemu
brlogu, je zopet noč. Časovni preskok nam podaja tudi pripoved, tako na primer piše, da so
lučke semnja ugasnile in se je mesto znašlo v temi. Zanimiv se mi zdi tudi prikaz gibanja. Ta v
glavnem sledi časovnosti. Na dvostranski ilustraciji tako na levi strani vidimo, kako Pepe Lučka
trka na vrata Ceferinovega brloga, Zaspanka pa proti brlogu šele prihaja, postavljena je skrajno
desno na desni strani slikanice. Gibanje je prikazano tudi pri odhodu Ceferina domov. Vidimo
ga v hrbet, pomaknjen je v ozadje, za njim (glede na naš zorni kot pa pred njim) se vije pot
izgubljenih oblačil. Gibanje na nebu je prikazano s pomočjo drobnih zvezd, zlasti pri kometu
Repatcu, ki med šviganjem po nebu za seboj pušča zvezdni prah.

Slika 10: Zvezdica Zaspanka (MK, 1992)
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6 Znova na oder
Prvi izdaji Zvezdice Zaspanke kot slikanice sledi ponovno obdobje dramskih uprizoritev, v
šestnajstih letih je bila premierno postavljena na oder kar štirikrat.

6.1 Četrta gledališka uprizoritev (SNG Nova Gorica)
Premiera gledališke predstave Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica je bila 4. 10.
1994 v Mali dvorani Kulturnega doma Nova Gorica. Gre za odigrano in ne lutkovno predstavo.
Režiral jo je Marjan Bevk, dramaturginja je bila Diana Koloini, za kostume je poskrbela Breda
Varl, koreografinja je bila Andreja Obreza. Avtor izvirnih songov je Boris A. Novak, avtor glasbe
pa Mirko Vuksanović. V predstavi je nastopilo sedem igralcev: Nevenka Vrančič (Zvezdica
Zaspanka), Teja Glažar (Prva zvezda, Človek iz gumija, Pepe Lučka), Dragica Kokot (Druga
zvezda, Zamorec), Stane Leben (Boter Mesec, Klicar, Pripovedovalec), Nevenka Sedlar (Tretja
zvezda, papiga), Tone Šolar (Sladoledar, Zvezdogled) in Marjan Vodopivec11 (Komet Repatec,
Razbojnik). Predstava je bila aktivna štiri sezone, vseh ponovitev je bilo 82, predstava je
dvakrat gostovala. Število vseh gledalcev je 16549, na gostovanjih 1062. V opombah na portalu
Sigledal je navedeno, da je bila predstava po dvakrat uprizorjena v Ajdovščini, Koru, KUD
Španski borci, Kobaridu, Desklah, in Kranj štirikrat v Novem mestu in Celj ter po enkrat v
Tolminu, Portorožu, Šempetru ter Izoli. Predstava se je udeležila tudi dveh festivalov: 6. 3.
1995 Tedna slovenske drame (v sezoni 1994/95) ter 12. 11. 1994 Mednarodnega festivala Zlata
paličica (v sezoni 1994/95). (SiGledal).

Slika 11: Gledališki list (SNG Nova Gorica, 1994)

11

Milana Vodopivca je v vlogah prezasedel Sandi Krošl.
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Slika 12: Boter Mesec (Stane Leben)

Ohranjen je gledališki list ter fotografije predstave, ki jih hrani arhiv SNG Nova Gorica, prav
tako imajo tipkopis intervjuja z dramaturginjo predstave Diano Koloini za Regionalni program
Koper TVS 1, ki je bil predvajan 7. 10. 1994 ob 18h. Že iz gledališkega lista lahko razberemo,
da ima predstava glasbeno podlago, prav tako plesno, saj je imela svojo koreografinjo. Diana
Koloini v intervjuju pove, da je v predstavi veliko songov in plesa, še vedno so ohranili zmago
dobrega nad zlim, niso pa želeli preveč moralizirati. Poudarek so dali predvsem na blišč in
spektakel, tako v vesolju, kot na Zemlji. Marij Čuk je v svoji kritiki za Dnevnik z naslovom
Zvezdica Zaspanka (kritika je objavljena tudi na spletni strani gledališča SNG Nova Gorica)
zapisal:

Zvezdici Zaspanki so poudarke dajali sodoben glasbeni ritem in songi v stilu (nekoliko zastarelega) rocka. Čeprav
jo je mlado občinstvo sprejemalo z očitnim odobravanjem, pa ji je manjkalo nekoliko čarobnosti in skrivnostnosti,
kar v nobeni pravljici ne škodi. A bila je uglajena pripoved z nekaj lepimi prizorčki na semnju dobre volje, tako da
bo nemara prav najmlajšim zelo prijala. Igralske vloge so bile temu primerno oblikovane, nežno in
nekonfliktualno, tako da niti Ceferin ni vzbujal pretiranega strahu. Igralci so oder obvladovali radoživo in delovali
neposredno, lahko bi zapisali čisto, in dopuščali, da jih je otroška domišljija nadgrajevala. (Čuk 1994).
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Diego de Brea je v svoji kritiki predstave zapisal, da ima predstava malo odličnih, a veliko
dobrih delov, vidi se, da je predstava postavljena na oder z mislijo, da otrok ne pride do nekega
spoznanja, temveč da jih zabava. Predstava je ustvarila svet, v katerem bi marsikdo izmed nas
prav rad živel (de Brea 1994: 10). Andrej Inkret je v predstavi izpostavil nove songe Borisa A.
Novaka. Na splošno ni slaba, a bi lahko bila boljša, bolj dovršena. Moti ga nedosledno
menjavanje ritma in petih vložkov, želel pa bi si tudi več humorja. (Inkret 1994: 6).

Slika 13: Zvezdica Zaspanka (Nevenka Vrančič) in Zvezdogled (Tone Šolar)

Slika 14: Zaspanka in Človek iz gumija (Teja Glažar)
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6.2 Peta gledališka uprizoritev (LGM, 1998)
Lutkovna predstava v Lutkovnem gledališču Maribor je bila premierno uprizorjena 2. 4. 1998.
Režiser in dramaturg predstave je bil Edi Majaron, avtor glasbe Lado Jakša, lutke so izdelali
Slavko Rakuša, Mirko Černic in Breda Varl. Predstavo je z lutkami odigralo pet igralcev: Petra
Caserman (Pepe Lučka, Človek iz gumija, Tretja zvezda, Papiga), Maksimilijan Dajčman
(Ceferin, Požiralec ognja, Boter Mesec), Karla Godič (Prerokovalka, Prva zvezda, Opica), Metka
Jurc (Zvezdica Zaspanka, Druga zvezda) in Danilo Trstenjak (Komet Repatec, Sladoledar, Klicar.
Predstava je bila aktivna pet sezon in je imela 90 ponovitev, 13 na gostovanjih (5x Maribor, 6x
Ptuj, 2x Kranj). Predstavo si je ogledalo 20297 gledalcev, na gostovanjih 2895. Udeležila se je
dveh festivalov: 11. 9. 1998 Festivala Lutke (sezona 1998/99) in 2. 9. 1998 festival Mednarodni
lutkovni pristan (sezona 1998/99). (SiGledal). Ohranjen je gledališki list predstave, v njem je
Edi Majaron pojasnil odločitev LGM, da ponovno postavijo na oder Zvezdico Zaspanko:
»Predstava nas postavlja pred dilemo: ali malce dolgočasna vojaška nebesna disciplina ali
pisano kričeči zemeljski direndaj, kjer si v množici ljudi vedno sam. Slaba izbira! Mogoče nas
pa le živo srce pripelje do lepšega sožitja in sobivanja?« Gledališče hrani tudi lutke, leta 2016
jih je na ogled postavilo v okviru razstave, posvečene Agati Freyer, avtorici likovne podobe lutk
za to predstavo.

Slika 15: Gledališki list (LGM, 1998)

Za več gradiva sem stopila v kontakt z Edijem Majaronom, ta mi je posredoval fotografije lutk,
posnete na razstavi ter videoposnetek celotne predstave.
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Dramo sem si ogledala na DVD-ju, predstava traja približno 45 minut. Samo besedilo je zelo
podobno dramskemu v knjižni izdaji. Scena je na začetku prazna, na oder prihajajo igralci, ki
izmenjaje pripovedujejo uvodno besedilo, pri tem pa čez oder v pramenih razprostirajo belo
organzo. Posamezni pramen je nato podlaga za lutke, vsaka zvezda zavzame enega izmed njih
po katerem se nato sprehaja. Oder je skoraj v celoti zatemnjen, edini vir svetlobe na nebesnem
svetu so lutke. Zvezde imajo vdelano belo luč, tako jim najbolj žarijo obrazi, delujejo
breztelesno, lakotno. Med Pesmijo zvezd se v ritmu glasbe gibljejo in s to koreografijo ustvarijo
prelepo vizualno podobo. Repatec ima obraz ožarjen z lučjo oranžnega odtenka, za seboj vleče
zelo dolg rep, poln bleščic, ki lepo odsevajo, ob prihodu na oder pride do menjave glasbe, ki je
hitrejša, živahnejša. Boter Mesec ima obraz sestavljen iz svetlejšega dela (osvetljeni krajec
ter temnejšega (del, ki še manjka do polne lune), je brez trupa, roke in zlasti noge so neizrazite.
Zvezdica Zaspanka ima obraz ožarjen z močno rumeno žarnico, zlati lasje v tej svetlobi še bolj
žarijo. Zaspanka se tako že vizualno loči od ostalih, odraslih zvezd, njena mladost se izraža tudi
skozi nežnejši glas ter gibanje po odru. Je veliko živahnejša, giba se sem ter tja skozi celotno
sceno in ne le po nekem ustaljenem »tiru« kot ostale zvezde. Najbolj živahna je, ko
pripoveduje o svojih sanjah. Prizor tik pred odhodom na Zemljo deluje čustveno, botru Mesecu
drhti glas, zvezde ga pregovarjajo, da naj jo vendarle pusti na nebu, Zaspanka vzdihuje ter joka.
Med prehodom z neba na Zemljo se ne oglasi pripovedovalec, tako nam ne opiše Zaspankine
poti niti ne vemo, kje natančno pristane na Zemlji. Edina replika, ki nam pove, da sta z
Repatcem že skoraj prispela je: »Tamle se že ziblje mati Zemlja.« Ob prihodu na Zemljo se oder
za nekaj trenutkov razsvetli, tako lahko prvič uzremo Repatca in zaspanko v celoti. Repatečevo
telo je sestavljeno predvsem iz dolgega repa, narejenega iz pastelno vijolične organze,
Zaspanka pa je oblečena v temno obleko, zlate lase zakriva črno pokrivalo. Nato se oder zopet
zatemni, svetloba je usmerjena le na Zaspanko ter posamezne sejemske atrakcije, ki se
pojavljajo na tekočem traku. Najprej pred sejmom naleti na sladoledarja, ta ima svoj
sladoledarski kombi, ljudi privablja s trobljenjem, sladoledarsko melodijo ter ponujanja
sladoleda pasantom. Zaspanka nato stopa po semnju in pokramlja s papigo, sodeluje pri
norčijah opice. Ustavi se pri zamorcu, ki mu v prsih utripa rdeča lučka, kot bi v njem žarel ogenj,
ko rigne, mu zažari tudi v ustih. Predstava doda še dve unikatni atrakciji: akrobatski nastop ter
prerokovalko. Prvi je postavljen v bel šotor, ki je narejen iz belega platna, nato okrogla luč v
slogi žarometa osvetli platno in tanka temna lutka akrobata na konju imitira senčno gledališče,
saj temna barva in dvodimenzionalnost lutke v kontrastu z lučjo na belem platnu delujeta kot
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senca. Akrobat nato skoči s konja in se preizkusi še kot vrvohodec. Prerokovalka je ena od dveh
pasantov, ki ju je ogovoril sladoledar. Njeno delovno mesto je stojnica, ki jo spredaj prekriva
zavesa s poslikavo igralne karte, pikove petice. Ob prihodu Zaspanke se iz nje pojavi črna
mačka, nato se zavesa dvigne in prerokovalka povabi Zaspanko, da vstopi in izve, kaj ji kažejo
zvezde. Zaspanke se tega razveseli, prerokovalka pa se norčuje iz nje, saj je zvezde
poimenovala sestrice zvezde in ji stojnico pred nosom zapre. Zanimivo je prikazan tudi
zvezdogledov daljnogled: ta je pravokotne oblike kot televizija, ko ga zvezdogled prižge, se
izriše slika, podobna pogledu skozi mikroskop, nato se slika izostri in pojavi se silhueta botra
Meseca. V tem prizoru ne vidimo, da je Ceferin med prisluškovanjem izvedel za Zaspankine
zlate lase. Njegov vstop je zelo dramatičen, skoči namreč iz daljnogleda in tako strga platno.
Ob menjavi scene med pripravo Ceferinovega brloga znova nastopijo pripovedovalci. povedo,
da so že vsi odšli spat, le pri Ceferinu še gori luč, čaka na prihod zvezdice Zaspanke. Ceferin
ima zelene lase in je oblečen v komplementarno rdečo barvo. Med čakanjem na Zaspanko je
zelo nervozen, njegove replike so govorjene v ritmu glasbe, približuje se repanju, kar nekoliko
omili njegovo razbojniškost in ne deluje tako strašno. Ohranili so tudi lik Pepeta Lučke, ta je
oblečen v modro uniformo, na pragu se spotakne, njegov govor pa se zatika, saj je v tem dnevu
»poinkasiral že sedem deci in tri fraklje«. Zaspanka kmalu prispe, Ceferin je nikakor ne uspe
spraviti spat, čeprav jo celo sam pospremi do postelje in jo celo tišči vanjo. Prizor pisanja v
prah je prikazan tako, da na prozorno a prašno površino izpisujeta črko za črko, dokler ne
izpišeta besede ljuba. Ta del ni najboljše zamišljen, saj lutki izpisujeta besedo tako, kot stojita,
torej obrnjena proti gledalcem, ti pa vidijo njeno zrcalno podobo. Po odhodu Ceferina domov
se sliši glas botra Meseca, ki Zaspanko pokliče nazaj, ta nato odide z odra in se ponovno pojavi
ob menjavi scene – na nebu, kamor jo prinese Repatec, pridružijo se jima še zvezde ter boter
Mesec. Na koncu na odru ostanejo Zaspanka, Mesec in repatec, igralci zaključijo predstavo
tako, da povedo, da je pesnik našel rimo na besedo lonec in ob soglasnem izreku besede
konec, se oder razsvetli.
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Slika 16: Ceferin, Zaspanka in sladoledar (LGM, 1985)

Gledalci, najverjetneje pretežno otroci, so pred samim začetkom predstave precej glasni, nato
se umirijo in predstavo v glavnem spremljajo v tišini. Med predstavo se večkrat nasmejijo, na
primer sladoledarju, ki pride na oder s hupanjem, glasbo ter se nato zelo prestraši, ko mu vanj
vdre Ceferin ter prevzame nadzor nad vozilo in naglo oddrvita s scene, prav tako jih nasmejejo
norčije opice, zlasti ko se ta zasuka na drogu in pokaže zadnjico. Med pesmimi se očitno
nekoliko dolgočasijo (Repatčeva pesem, Pesem zvezdice Zaspanke), saj začnejo klepetati in so
nemirni. Odzovejo se tudi na vdor Ceferina skozi daljnogled, zdijo se mi osupli, vznemirjeni,
nekateri so verjetno prestrašeni. Tudi v tej predstavi se mi zdi, da jim Pepe Lučka ne deluje
humorno.

Mojca Jan Zoran je v svoji kritiki zapisala, da gre za čisto lutkovno predstavo, v kateri je gledalec
postavljen v ozadje. Delitev na dva svetova je očitna, nebesni je zračni, lebdeči, strog in mrzel.
Likovno je vsaka lutka karikatura in nosi eno od človeških lastnosti. Zemlja je diametralno
nasprotje nebu. Je živahna, telesna, barvna, a glasno prazna. Ceferin v svetu karikiranih edini
deluje »normalen«. Glasbeni vložki so lahkotni, petje je v predstavi presenetljivo dobro, včasih
pa oder deluje kar premajhen. (Jan Zoran 1998: 20).
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6.3 Šesta gledališka uprizoritev (Moje gledališče, 2000)
Lutkovno gledališče za otroke in mlade se je prvotno imenovalo Moje gledališče, pod tem
imenom je delovalo tudi v času premiere predstave Zvezdica Zaspanka. Od leta 2004 je
delovalo kot Gledališče za otroke in mlade v Španskih borcih na Zaloški cesti vse do ukinitve
leta 2009, ko so bili priključeni Lutkovnemu gledališču Ljubljana.12 Premierna uprizoritev je bila
26. 11. 2000, režiser predstave je Iztok Valič, scenograf Gorazd Ravnikar, kostumografinja
Emina Kaliman, avtor glasbe pa Boris Vremšak. V predstavi je nastopilo sedem igralcev: Nataša
Burger (Prva zvezda, Še en klic, Papiga, Pasant), Mojca Fatur (Zvezdica Zaspanka), Milena Grm
(Druga zvezda, Klicar, Pasant), Boris Kos (Komet Repatec, Zvezdogled), Tarek Rashid (Razbojnik
Ceferin); Tina Uršič (Tretja zvezda, Klicar, Človek iz gumija, Pasant) in Bogomir Veras (Boter
Mesec, Pepe Lučka, Sladoledar). Predstava je bila aktivna 3 sezone, odigranih je bilo 46
ponovitev, tri na gostovanjih (Celje, Nova Gorica). Vseh gledalcev je bilo 11890, na gostovanji
1593). Uprizoritev je dobila dve nagradi: nagrado zlata paličica za vlogo zvezdice Zaspanke
(nagrada za mlado igralko) je prejela Mojca Fatur, nagrado zlata paličica je za interpretacijo
vlog v izvedbi Mojega gledališča Ljubljana prejel Bogomir Veras. Obe nagradi sta bili podeljeni
17. 12. 2000. (SiGledal) Več podatkov o predstavi žal nisem uspela dobiti, stopila sem v kontakt
z Iztokom Valičem, a do zaključka magistrske naloge nisem prejela ničesar.

6.4 Sedma gledališka uprizoritev (LGL, 2009)
Sedma gledališka uprizoritev je tretja premierna uprizoritev Zvezdice Zaspanke v LGL.
Premiera je bila 9. 11. 2001 na Velikem odru LGL. Režiser in dramaturg predstave je bil Diego
de Brea, likovno zasnovo za lutke ter računalniške animacije je poskrbel Samo Lapajne, avtor
glasbe je bil Tomaž Grom. predstavo je odigralo devet igralcev: Iztok Jereb (Pripovedovalec
(glas), Boter Mesec, Zamorec), Urška Hlebec (Zvezdica Zaspanka), Brane Vižintin (komet
Repatec, Zvezdogled, Klicar, Pepe Lučka (vodi)), Andreja Štravs (Prva zvezda, Pepe Lučka,
inkasant), Polona Kores (Druga zvezda, Pepe Lučka, inkasant), Maja Kunšič (Tretja zvezda, Pepe
Lučka, inkasant), Iztok Lužar (Razbojnik Ceferin), Nadja Vidmar (Sladoledar) in Marko Velkavrh
(Sladoledar (vodi), Zamorec (vodi)). Predstava je bila aktivna le eno sezono, z 59 ponovitvami,

12

Podatke o zgodovini gledališča sta mi posredovala Lidija Franjič in Iztok Valič, ustanovitelj ter umetniški vodja
Gledališča za otroke in mlade Ljubljana.
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ki si jih je ogledalo 9467 gledalcev. V zborniku Po poteh lesene talije so zbrane kritike predstave
ter fotografije uprizoritve ter kometa Repatca in zvezdice Zaspanke. Poskusila sem dobiti tudi
posnetek predstave, a ga LGL nima.

Slika 17: Zvezdica Zaspanka in komet Repatec (LGL 2001)

Predstava ni bila najbolj uspešna, tudi kritike ji niso bile ravno naklonjene. Uroš Smasek je v
kritiki Drugačna lutkovna predstava zapisal, da si je predstavo ogledal 28. 11. 2001.
Pripovedovalčev glas na začetku pospremi prasketanje gramofonske plošče, kar daje občutek
klasike. Spra zvezde na nebu spremlja projekcija drobnih zvezd. Posrečen sodobni vizualni
prijem se mu zdijo dolgi Repatčevi lasje namesto repa, ki je občasno animiran in deluje kot
prepotentni petelinji greben. Del, odigran na Zemlji, se mu zdi slabo realiziran, lutke so videti
izgubljene, omejene, občasno so lutke celo nerealistično postavljene na glavo na zgornjem
delu odra. Prav tako se mu zdi, da je Zaspankino srečanje s Ceferinom preveč bežno. Splošni
vtis je, da je ta predstava razočaranje, zdi se mu škoda za otroke, ki so prvič videli Zaspanko na
odru v tej uprizoritvi. (Smasek 2001: 12). Za Dnevnik je kritiko napisala Mojca Jan Zorman.
Začetek se ji zdi očarljiv, všeč ji je tudi računalniška animacija zvezd, kar je novost na lutkarski
sceni. Pohvalila je celotno zasedbo, komet repatec se ji zdi odličen. Poudarek vidi predvsem v
prvem delu, po prihodu na Zemljo predstava izzveni. (Jan Zorman: 2001). Tretja kritika je
kritika Slavka Pezdirja z naslovom Vsemirje na zaslonu. Tudi on izpostavi posnet glas
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pripovedovalca. Na splošno se mu zdi, da vizualno in zvokovno nadvladata, tako se izgubi
bistvo, to je tekst. Predstava deluje sintentizirano. (Jan Zoran 2001: 8).
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7 Nova ilustrirana podoba (2. in 3. slikanica)
Druga in tretja slikanica sta pri založbi Moje sanje v zbirki Sanjska knjigica izšli sočasno, prvič
leta 2004, ilustracije je prispeval Gorazd Vahen. Prva verzija je neskrajšana, druga pa prirejena,
skrajšana izdaja. Na spletni strani založbe so opredelili, da je neprirejeno besedilo namenjeno
otrokom od šestega leta dalje, skrajšana izdaja pa za starostno stopnjo od prvega do šestega
leta, besedilo je natisnjeno v velikih tiskanih črkah. Obe različici imata navadno ter darilno
izdajo. Slednja ima naslovnico posuto in prevlečeno z drobnimi bleščicami. Neskrajšana verzija
obsega 3019 besed, skrajšana pa le 1209 besed (prva slikanica iz leta 1992 je tako najdaljša s
4552 besedami). Po tipologiji Marjane Kobe gre za slikanico, ki je priredba dela, že v izvirniku
namenjenega mladim. Glede na zahtevnostno stopnjo je neskrajšana izdaja tretje
zahtevnostne stopnje, gre za pravo knjigo z mehkimi listi, doživljajsko zahtevnejša. Pri skrajšani
izdaji ima sicer knjiga trde platnice in tanke liste, glede doživljajske zahtevnosti pa bi jo sama
uvrstila na drugo stopnjo, saj je besedilo res precej skrajšano ter prirejeno. Glede na ustvarjalni
postopek gre za slikanici, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca, saj je Frane Milčinski umrl
pred izdajo slikanic. Tekst je tisti, ki je primaren, nato so nastale še ilustracije Gorazda Vahna.
Format knjige je pravokoten, a je knjiga daljša kot višja. Obe izdaji imata enake ilustracije.
Večina ilustracij sega čez dve celo stran in se nato razteza še v stran z besedilom. Knjigi
vsebujeta tudi dvostranskih ilustracij, nekaj je tudi manjših, ki segajo čez rob, so prosojne ter
služijo kot podlaga besedilu. Prikazana so različna prizorišča, na nebu prevladujejo različni
odtenki modre barve, delno prelivajoči se v vijoličasto. Na Zemlji so barve podnevi popolnoma
drugačne, slike so veliko bolj pisane. Večina dogajanja je postavljena zunaj, nekaj ilustracij je
postavljenih v zvezdogledov šotor, kar lahko razberemo iz oranžnega ozadja ilustracij. V
slikanici se izmenjujejo različne perspektive, večkrat se pojavi panoramski pogled, najboljši
primer je množično prizorišče mestnih ulic, na katerih je prikazan vrvež ljudi ter gostujoči
sejem. Vidimo lahko staro mestno jedro, ki močno spominja na Ljubljano. Stare stavbe imajo
pisane fasade, nekatera okna so odprta, nekatera okrašena z rožami, skozi okna na cesto zrejo
ljudje. Na trgu je postavljen tudi vodnjak, stojnice z različnim blagom. Okoli pisanih šotorov je
zbrana množica ljudi, med njimi lahko opazimo tudi policiste. Na ilustraciji je tudi tramvaj, ki
nosi logotip založbe Sanje. Takoj na naslednji ilustraciji se perspektiva spremeni, sedaj je zorni
kot postavljen na tla, na to ulico, deluje kot pogled otroka, saj so vsi odrasli prikazani večji.
Pogled od zgoraj je najizrazitejši pri ilustraciji, na kateri je skozi daljnogled približan obraz botra
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Meseca. Zelo zanimiv je zorni kot na ilustraciji pesnika. Po Repatčevi pripovedi zvemo, da
pesnik nima navdiha, zato se jezi, grize nohte in lomi peresnik. Ilustracija nam poda kot
opazovalca pesnika, kot bi zrli v njegovo stanovanje. To je postavljeno na podstrešje, ob oknu
sedi za pisalno mizo, mi ga vidimo le v hrbet, s telesom zakriva pogled na mizo. Ob mizi na eni
strani stoji knjižna polica, na drugu pa predalnik, poln listov, na njem pa pisalni stroj. To, da
mu pisanje ne gre od rok, je prikazano s številnimi zmečkanimi papirji, s katerimi je napolnjen
koš, še več pa jih leži po tleh.

Slika 18: Zvezdica Zaspanka (Sanje, 2004)

Karakterizacija je podana delno v besedilu, slike jo komplementarno dopolnjujejo. Zvezde so
v primerjavo s prvo slikanico prikazane veliko bolj realistično, ilustracije so natančnejše in
imajo več detajlov, lažje tudi razberemo čustva, obrazno mimiko ter kretnje. Zaspanka je
prikazana kot majhna deklica z zlatimi lasmi ter modro spalno srajčko, na kateri je natisnjena
zvezdica. Ostale zvezde so večje, imajo ženske obline, na slikah so prikazane vsaka na svoji
zvezdi. Boter Mesec je starejši moški, popolnoma plešast, s sivo brado ter očali. Ker je v
besedilu zapisano, da Mesec jadra čez nebo, je ilustrator izvirno upodobil botra meseca v
majhni ladji z jamborom in belim jadrom. Repatec je prikazan zelo futuristično, odet v oprijete
oranžne obleke, s pilotskimi očali, preko rame ima poveznjeno torbo pismonoše. Sam jezdi
komet oranžnih odtenkov, zadaj pa valovijo njegovi ognjeni lasje. Ceferin je prikazan kot zelo
velik, čokat, zlasti v primerjavi z Zaspanko, njegova vizualna podoba je precej podobna lutki
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izvirne uprizoritve, njegove obrazne poteze pa se mi zdijo nežnejše, prijaznejše. Poleg tega, da
je karakteriziran skozi pripoved, nam veliko informacij da njegov brlog. Ilustracija temelji
predvsem na rjavih odtenkih, brlog je kamnit, veliko je lesenih elementov. V ilustracijah je
brlog podan z različnih zornih kotov, tako da ga lahko vidimo skoraj v celoti in si ga prostorsko
veliko lažje predstavljamo, kot na ilustracijah Mojce Cerjak. Ima tudi zelo veliko detajlov:
Postelja ni postlana, pod njo leži steklenica, zraven nje nočna posodica. na tleh je strgana in
prepognjena preproga, na omarici je razbito zrcalo, zraven lavor za umivanje, kozarec vode. V
koti stoji metla, poleg nje je košara drv, v njej je zapičena sekira. Nasproti vrat stoji kamin, na
njegovi polici stojita pepelnik in škatlica z vžigalicami, zraven pa je postavljena uokvirjena črnobela fotografija ženske, poleg nje pa kozarec z drobnimi vijoličastimi rožami. Nasproti postelje
stoji lesena miza, na njej je umazan krožnik, prazna konzerva in miši. Na sredi mize je zapičen
nož. Ta ilustracija se mi zdi zelo simbolna, zagotovo zavira branje, saj se je ob njej potrebno
ustaviti dalj časa. Soba zelo dobro prikazuje življenje Ceferina, saj je vse razmetano,
zanemarjeno, umazano. Pepelnik in vžigalice nakazujejo, da Ceferin tudi kadi, polno praznih
steklenic pa, da rad tudi kaj popije. Gole kamnite stene in ugasnjen kamin nakazujeta njegovo
hladnost. Razbito zrcalo kaže, da mu za videz, sliko, ki mu jo kaže zrcalo, ni veliko mar.
Razbojniško surovost nakazujeta sekira, zapičena v poleno ter nož, prav tako zarit v leseno
mizo. Edini pozitiven element slike je polica nad kaminom. Fotografija ženske je najverjetneje
portret njegove mame, zraven so postavljene sveže, cvetoče rože, ki kažejo na to, da Ceferin
vendarle ima neka čustva, zagotovo pa ni naključje, da je slika postavljena ob kamin, saj je
ognjišče nekoč predstavljalo osrednje zbirališče družine. Ta simbolnost se nadaljuje še na
naslednji ilustraciji, kjer sta približano prikazana Zaspanka, ki s Ceferinovo roko po skrinji
zapisuje besedo ljuba. V ozadju v kaminu že gori ogenj, Ceferin se počasi oddata in postaja
topel, dober, sočuten.
Časovnost je prikazana v besedilu eksplicitno ali posredno. Da je prišlo do časovnega preskoka
na primer nakazuje Mesečevo preštevanje zvezd. Ko ugotovi, da mu ena zvezda manjka, jih je
naštel tri milijarde in pet milijonov, ko ga Zaspanka gleda skozi daljnogled, je prišel do treh
milijard in sedmih milijonov, ob njeni vrnitvi pa je že pri sedmih milijardah. Ilustracije časovno
minevanje predvsem nakazujejo z barvami, temnejše pri noči, svetleje podnevi. V tej izdaji je
gibanje prikazano zelo dobro s kretnjami, tako imajo na primer zvezde roke v zraku, ko se
pretegujejo, boter Mesec zaspanki žuga s prstom, ko jo ošteva, v zraku drži roko, ko ji maha v
slovo. Repatčevo gibanje je prikazano tako, da njegov komet za njim po nebu pušča svetlo
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sled, prav tako lahko vidimo, da njegovi lasje valovijo zaradi hitrosti. Jadro mesečeve ladje pa
je izbočeno, kar nakazuje na veter, ta pa Meseca nosi po nebu.

Slika 19: Zvezdica Zaspanka (Sanje, 2004)

Slikanica tudi izvirno prilagodi Ceferinovo interakcijo s poslušalci v radijski igri. Tukaj Ceferin
grozi, da bo stopil iz knjige in s škornji potacal ves pod. Nato se ponovno oglasi pripovedovalec,
otrokom v primer uresničene grožnje svetuje, da bliskovito zaprejo knjigo, da Ceferin ne bo
več mogel vanjo, nato pa morajo poklicati mamo, očeta, dedka, babico in gospoda policaja, ki
ga bodo naučili reda. Ker je na prejšnjih ilustracijah dogajanje v šotoru z oranžnim platnom, za
njim pa je Ceferin prisluškoval, je na ilustraciji prikazano, kako to platno raztrga in pomoli glavo
v knjigo in že skorajda kuka v naše stanovanje.

Slika 20: Zvezdica Zaspanka (Sanje, 2004)
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Zelo dober preplet verbalnega in vizualnega je tudi zadnja stran. Je edina, klima popolnoma
belo ozadje, deluje kot list papirja. Na njem je izpisano končno besedilo, beseda konec pa je
napisana z nalivnim peresom, ta je tudi zelo realistično in trodimenzionalno narisan, poleg
njega so še packe črnila.

Slika 21: Zvezdica Zaspanka (Sanje, 2004)

Skrajšana verzija je zelo krajša od neskrajšane, veliko pripovedi je izpuščene, stavki so
združeni, izpuščeno je ponavljanje informacij, zlasti pa so zreducirana čustva. Poseg v besedilo
se mi zdi preinvaziven, saj ponavljanja, besedne igre in zvočnost besed pomagata pri
razumevanju besedila. Ilustracije, ki so v obeh izdajah enake, v skrajšani verziji pa dopolnjujejo
besedilo v veliko večji meri.
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8 Feniks (osma gledališka predstava (LGL,
2009)
Prva uprizoritev je bila resnično uspešna in je imela veliko gledalcev, zelo uspešno se je
predstava predstavila tudi v tujini. Njena pot bi se zagotovo nadaljevala, če v decembru 1972
ne bi prišlo do tragičnega požara. LGL je še dvakrat uprizoril Zvezdico Zaspanko, številne
generacije, ki so si ogledali tisto prvo, so večkrat spraševale, ali bi jo bilo možno oživiti. Zanjo
se je gledališče odločilo po tehtnem razmisleku, uvrstili so jo v posebno slavnostno sezono. V
sezoni 2008/09 je gledališče praznovalo 60-letnico, prav tako je okrogle letnice obeležilo kar
nekaj ključnih soustvarjalcev prve uprizoritve: leta 2008 je minilo dvajset let od smrti Franeta
Milčinskega; štirideset led od smrti Jožeta Pengova; leta 2009 pa je 100 rojstni dan praznovala
Mara Kraljeva. Ravno njim v čast so želeli predstavo čim bolj približati izvirni, 54 let po premieri
in po 36 letih premora. Viri za rekonstrukcijo so bili skromni, a dragoceni: nekaj ohranjenih
skic lutk, fotografije in filmski zapis, edini vir za rekonstrukcijo scene. Matjaž Loboda, režiser
obnovljene predstave, je izpostavil še težjo nalogo od te: »A kako »rekonstruirati« misel in
duha ustvarjalcev? Kako jim ostati zvest? V današnjem prostoru in času? V prostoru, ki je še
bolj utesnjen, in času, ki se odvija izredno hitreje in ima vedno manj časa za pravljice. In prav
zato sem se lotil te naloge – iz spoštovanja do avtorjev in pravljice.« (LGL 2008: 17). Edina
sodobnica prvotnih lutk, ki je preživela, je podarjena dvojnica zvezdice Zaspanke, ki prebiva v
moskovskem muzeju Sergeja Obrazcova. Ob slavnostni premieri je muzej lutko posodil in
Zaspanka je bila razstavljena v velikem preddverju Lutkovnega gledališča Ljubljana tri dni (20.–
23. januarja 2009).
Predstava je premiero doživela 22. 1. 2009 na Malem odru LGL. Režiser obnovljene predstave
je Matjaž Loboda, glasbo je adaptiral Julijan Strajnar, izvedel pa jo je Ljubljanski godalni
kvartet. Vlogo Pripovedovalke je odigrala Nina Skrbinšek, Zaspanki je glas posodila Maja Kunšič
(animator marionete Peter Dougan), Iztok Jereb je bil Boter Mesec (animator marionete Breda
Hrovatin). V predstavi nastopajo še Ceferin, komet Repatec, tri zvezde, sladoledar, zamorec,
človek iz gumija, zvezdogled, papiga, opica, dva pasanta (klicar in zdravnik), lutki na semnju
ter Pepe Lučka. Predstava je bila aktivna dve sezoni, odigranih je bilo 75 ponovitev, tri na
gostovanjih, skupno si je predstavo ogledalo 8085 gledalcev. Predstava še ni zaključena, ni pa
redno na repertoarju. (SiGledal).
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Slika 22: Pripovedovalka (Nina Skrbinšek) LGL, 2009

Predstava sledi izvirniku skoraj v vseh podrobnostih. Nina Skrbinšek odlično nastopi v vlogi
pripovedovalke. V govorjenem besedilu je izpuščeni le nekaj replik. Glasba deluje živahnejše
kot v originalu. Otroci predstavo spremljajo, klepetanje se pojavi le ob nastopu Pepeta Lučke,
zdi se mi, da otroci lika ne dojamejo najbolje, saj ne vedo, kakšen poklic opravlja inkasant, prav
tako se mi zdi, da ne prepoznajo tega, da je Pepe Lučka v vinjenem stanju ter zato deluje
nerodno. Ceferin deluje zelo prepričljivo in strašno, saj tudi ob njegovem nastopu postanejo
nemirni, sliši se, kako nekdo reče, da ga je strah, v ozadju je moč slišati tudi jok. Otroke najbolj
zabavajo atrakcije na sejmu, zlasti ročne lutke.

Slika 23: Komet Repatec in zvezde LGL 2009
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Uros Smasek je v svoji kritiki napisal, da je že sama napoved LGL-ja vzbujala razburjenje in
pričakovanja, na kratko povzame zgodovino drugih uprizoritev Zvezdice Zaspanke v tem
gledališču. Predstava po njegovem mnenju deluje zimzeleno in prikupno za občinstvo vseh
generacij. Navdušen je tudi nad igralsko zasedbo, zlati nad animatorjema Bredo Hrovatin in
Petra Dougana, ki sta lutke animirala že v izvirni predstavi leta 1955. Meni, da je ta predstava
izvirno oživela za prihodnje rodove. (Smasek 2009: 14).

Slika 24: razbojnik Ceferin in zvezdica Zaspanka LGL 2009
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9 Zadnje desetletje
Na novo oživljena predstava v LGL leta 2009 še ni zaključena, predstavo pa zaradi njene
obsežnosti, tehnične zahtevnosti ter velike igralske zasedbe (vsako lutko vodi ena oseba,
interpretira pa druga) jo sedaj uprizarjajo v sklopih: 14 dni v januarju, včasih tudi v juniju. 13 V
ponovitvah v sezoni 2015/16 so nastopili Maja Kunšič, Miha Arh/Brane Vižintin, Nina
Skrbinšek, Urška Hlebec, Iztok Jereb/Brane Vižintin, Polonca Kores, Sonja Kononenko, Asja
Kahrimovič, Iztok Lužar, Gašper Malnar, Miha Arh. Zadnje desetletje pa je prineslo tudi deveto,
trenutno zadnjo gledališko uprizoritev. (SiGledal). Zvezdica Zaspanka je tako v zadnjem
desetletju prisotna kot radijska igra, kot slikanicah v treh izdajah, posnetek gledališke
predstave. Prav tako si jo lahko ogledamo v dveh različnih gledališčih.

9.1 Deveta gledališka uprizoritev (Mini teater, 2012)
Zvezdica Zaspanka je ponovno zaživela v Mini teatru v koprodukciji s Kulturnim domom
Slovenj Gradec ter zavodom Maribor – Evropsko prestolnico kulture 2012. Premierno je bila
uprizorjena 3. decembra 2012 v Kulturnem domu Slovenj Gradec, sledilo je kar pet
predpremier v decembru v Mini teatru, slavnostna premiera je bila 26. 12. 2012 v Mini teatru
na Križevniški 1. Predstavo je režiral Robert Waltl. V predstavi nastopajo Brane Vižintin, Tadej
Pišek, Igor Štamulak ter Nina Ivanišin v alternaciji z Marušo Majer. Avtorsko glasbo v živo izvaja
Miha Ciglar. Predstava je še aktivna, v štirih sezonah je bilo odigranih 88 ponovitev. V
premierni sezoni so odigrali 15 ponovitev (Radovljica, Velenje, Murska Sobota, Grosuplje,
Kamnik, Idrija, Kranj, Portorož, Subotica – Srbija). Predstavo si je do konca sezone 2015/16
ogledalo 11539, največ v premierni sezoni (6870). Lutkovna predstava traja 45 minut in je
namenjena za otroke, starejše od treh let. Maruša Majer je prejela nagrado za najboljšo igralko
20. mednarodnega otroškega festivala otroškega gledališča Subotica (maj 2013). (SiGledal).

13

Podatke o uprizarjanju mi je posredovala Lidija Franjič.
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Slika 25: Zvezda in boter Mesec (Igor Štamulak) (Miniteater, 2012)

Sama sem si ogledala eno izmed premier, in sicer 8. 12. 2012. Vsi trije igralci na začetku in
koncu nastopajo v vlogi pripovedovalca. Predstava sledi besedilni predlogi, vendar je lik
Pepeta Lučke izpuščen, dodanih pa je še nekaj novih oseb na sejmu, na primer balerino, ki
spretno izvaja svoje veščine na gugalnici, medveda, ki vozi monocikel in hkrati žonglira,
predstavo v predstavi pa uprizorita tudi miniaturni naprstni lutki14, na odru se pojavi celo
Pulčinela15. Oder je zastavljen minimalistično, nebesni del dogajanja je prekrit s projekcijo
številnih zvezd, kar v temi daje občutek, da smo tudi mi med njimi. Lutke zvezd so na vrvicah
vpete na dolge droge, z njimi animatorji valovijo po zraku, tudi nad gledalci, njihovi svetleči
lasje pa se ujemajo z drugimi, projiciranimi zvezdami. Otroci so bili nad tem izjemno navdušeni,
zlasti tisti v prvih vrstah, ki bi se lutk lahko skoraj dotaknili. Zvezde so antopomorfizirane, vitke,
z dolgimi tankimi udi, oblečene v dolge obleke različnih barv. Žarečo rdečo lučko ima tudi
komet Repatec, tako ga med njegovim šviganjem po odru z lahkoto opazimo tudi v temi,
posajen je na nekakšno kolo, s katerim potuje po nebu in tudi popelje Zaspanko na Zemljo.
Med igro se izmenjujejo tri različne lutke zvezdice Zaspanke, prva je na nebu, s svetlečimi
14

V Gledališkem terminološkem slovarju je naprstna lutka definirana kot majhna lutka, ki si jo animator natakne
na prst. (str. 127).
15
V gledališkem terminološkem slovarju je definirana kot tip premetenega, uživaškega služabnika ali trgovca z
dolgo kapo, grbo, velikim trebuhom in kljukastim nosom, navadno v belem kostumu.(str. 158). Izvira iz
commedie de'l larte. V predstavi se pojavi kot ročna lutka s čepico.

58

Nika Zadravec: Literarno potovanje Zvezdice Zaspanke
lasmi, druga je miniaturna verzija, mehka lutka, ki ponazarja njeno pot na Zemljo, tretja pa je
marioneta, ki nastopa le na Zemlji. Oblečena je v preprosto pisano oblekico, čez pa ima jopico
s kapuco, ki zakriva njene zlate lase. Boter Mesec je upodobljen antropomorfizirano, ima
okrogel obraz, ki spominja na polno luno, zgornji del oblačil je svetlo modre barve in narejen
iz svetlečega materiala, hlače so v kontrastno marelični barvi, njegove noge so prekrižane in v
tej meditativni pozi spominja na jogija, tudi njegovi lasje žarijo. Ob prihodu na Zemljo se scena
spremeni, osnova je lesen okrogel podij, ki ima ob strani zasnovan lesen podaljšek, ki spominja
na tobogan ali kometčev rep in nakazuje pot oziroma zdrs Zaspanke na Zemljo. Oder se tudi
vrti, barve (rdeča, bela in modra) ter (novi) liki na sejmu pa zelo spominjajo na cirkus in
cirkuške predstave. Razbojnik Ceferin je marioneta, ki ima izredno grobo rezbarjenje obrazne
poteze, njegova drža in animacija pa še poudarjata njegovo surovost. Oblečen je v zelen črtast
pulover ter krajše hlače rjave barve, ki delujejo prevelike, opletajoče. Zelo zanimiva je tudi
majhna lutka zamorca, ki ima predimenzionirana usta ter popačen glas, ki še poudarja njegovo
naveličanost prehranjevanja z ognjem. Otroci so na obeh uprizoritvah budno spremljali
dogajanje na odru, najbolj jih je očaral sladoledar, ta ima dve različici lutk, ena manjšo, druga
večjo. Sladoledar s seboj vozi svoj sladoledarski voziček, ki nato oživi in se sladoledarju skriva,
ga ne uboga, ko ga ta kliče, mu žvižga in se obnaša kot kakšen neubogljiv pes. Zelo so se smejali
tudi pretepu miniaturnih lutk. Odrasle gledalce so glede na njihove reakcije najbolj zabavale
besedne igre kot so bivši sladoled, ali slišiš, da nič ne slišiš in šala od advokatu.

Slika 26: Zaspanka, Sladoledar, Ceferin (Miniteater, 2012)
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Zelo dobro je prikazan tudi prizor pisanja besede ljuba, ko Zaspanka in Ceferin zapisujeta
posamezne črke, te igralci nalepijo kar na lesen podij. Ko besedo izpišeta v celoti, na der prileti
kamen, zasliši pa se tiktakanje Ceferinovega srca. Med uprizoritvijo večkrat vmes posežejo
igralci, ki nekatere elemente odigrajo brez lutk. Najprej na začetku vsi trije zavzamejo vlogo
pripovedovalca ter nas povabijo na nebo, nato komet Repatec objame Zaspanko in z njo potuje
proti Zemlji. Na sejmu Tadej Pišek odigra metalca nožev ter direktorja, ki zapeljivo vabi na
ogled izjemnih nastopov. Prav tako je odigran prizor spreobrnitve Ceferina, ki Zaspanko
hvaležno poljubi na čelo. Odigran pa je tudi konec, ko se Zaspanka vrne nazaj na nebo, otroci
pa povedo, katera beseda ustvari rimo, na besedo lonec.

9.2 »Nazadnje sem bila svetlejša, kot sama zvezda Severnica«
Kakšen pa je položaj Zvezdice Zaspanke danes? Zaspanka v nebesnem svetu velja za smrkljo,
staro le tri milijone let, na Zemlji pa je že skoraj sedemdesetletna gospa. Za njo je kar devet
različnih uprizoritev, radijsko igro, prvotno različico lahko še danes občasno slišimo na
radijskem programu, seveda pa jo lahko na zapisanem mediju predvajamo doma. Trenutno
sta aktivni še dve gledališki uprizoritvi, predzadnja, premierno uprizorjena leta 2009 ter
zadnja, s premiero leta 2012. Ker najnovejša uprizoritev LGL skoraj do potankosti posnema
prvotno uprizoritev iz leta 1955, lahko otroci na nek način vidijo enako uprizoritev, kot so jo
gledali njihovi starši ali celo stari starši, ti pa lahko s svojimi otroki ali vnuki obujajo spomine
na svoje otroštvo. Iz posnetka predstave sem lahko razbrala, da jim je predstava zanimiva, da
jih pritegne, vanjo so se vživeli, nekatere je bilo ob razbojniku Ceferinu celo strah. Njihov odziv
pokaže, da bi ti otroci, rojeni v 21. stoletju kljub vsem zgodovinskim razlikam ter tehnološkemu
napredku uživali tudi v predstavi, stari šestdeset let. Že zaključeno predstavo iz leta 1985 si
lahko ogledamo na DVD-ju, ki je dostopen v knjižnicah.
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Sistem COBBIS beleži izposojo knjižničnega gradiva od januarja 2008. Za vse knjižnice, ki so
del tega sistema, sem pregledala, kakšna je bila izposoja različnih upodobitev Zvezdice
Zaspanke od leta 2008 do avgusta 2016 ter koliko je ta narasla do avgusta 2017.16

Tabela 1: Prikaz izposoje Zvezdice Zaspanke v knjižnicah v sistemu COBBIS od leta 2008
(oziroma vnosa v sistem).
Različica Zvezdice Zaspanke
Pravljična igra (1959)

Št. izposoj do avgusta 2016
50

Št. izposoj do avgusta 2017
52

Zvočna kaseta (med 1970 in 1992)
Zvočna kaseta (1986)
Zvočna kaseta (1988)
Videokaseta (1989)
Zvočni posnetek (1992)
MK (1992)
MK, 1. ponatis (1993)
Zvezdica Zaspanka – tri drame (1994)
Zvočni CD (1995)
MK (1995)
Bisernica: slovenske kratke pripovedi
za otroke 1945– 1995 (1996)
MK, 3. ponatis (1997)
Pravljična igra (1999)
DVD (2000)
ZS Skrajšana verzija, darilna vezava
(2004)
ZS, darilna vezava (2004)
ZS skrajšana verzija (2005)
ZS skrajšana verzija, 2. ponatis (2006)
Zvočni posnetek (2006)
DVD (2006)
ZS (2009)
ZS (2010)
ZS skrajšana verzija (2012)
ZS, 1. ponatis (2014)
Povečani tisk s spiralno vezavo
(2014)
Brailova pisava (2015)

291
17
235
37
31
9766
1265
783
3696
1672
Ni podatka

293
17
293
37
35
11077
1404
885
4180
1883
1380

3139
2
57
6361

3526
3
57
6876

8127
361
429
594
4607
4452
58
157
412
1

8939
404
460
639
4966
5121
75
221
468
1

2

2

16

V sistemu COBISS še ni vpisanih več kot polovica slovenskih osnovnih šol, obvezen vpis zanje je do konca leta
2018, ta bo verjetno še povečal število izposoj letno.
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V levem stolpcu so naštete vse različice, ki sem jih našla, vpisane so v kronološkem vrstnem
redu. Kratica MK označuje slikanico, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga in ilustracijami
Mojce Cerjak, kratica ZS pa označuje slikanici, ki ju je izdala Založba Sanje, ilustriral pa Gorazd
Vahen. Kot je razvidno iz tabele, se po pričakovanjih zvočne kasete skorajda ne izposojajo več,
se mi pa zdi zanimiv podatek, da je zvočnih kaset, ki so izšle med letoma 1970 in 1992 sploh
še na voljo, takih enot je kar 23. Da je radijska igra še vedno zelo aktualna, medijski prenosnik
se je zamenjal, kaže izposoja zvočnega posnetka na CD-ju, tako tista iz leta 1995 ( 484 izposoj
v zadnjih 12 mesecih, 4180 od leta 2008), kot tudi novejša izdaja iz leta 2006 (45 izposoj v
zadnjih 12 mesecih, skupno 639 ). Prav tako se zelo malo izposoja knjižni izvod pravljične igre,
ki je izšel samostojno. Boljšo izposojo ima igra v zbirki treh dram, poleg Zvezdice Zaspanke to
delo vsebuje še dramsko besedilo Pet pepelk Žarka Petana ter Gledališče živalskega vrta
Milana Stanteta. Iz teh podatkov, ki so mi na voljo, je težko presoditi, ali je na večjo izposojo
vplival novejši datum izida, prisotnost še drugih dveh dram ali zgolj več knjižničnih enot. Pri
iskanju in zbiranju podatkov sem naletela na veliko amaterskih uprizoritev, zlasti
osnovnošolskih, knjižne izdaje pa jim verjetno služijo kot predloga za priredbe. Zelo dobro pa
se izposojajo vse tri slikanice. Zelo zanimivo se mi zdi, da se še posebno dobro izposojata obe
darilni vezavi, očitno so bleščeče platnice tudi faktor, ki pritegne h knjigi in poveča njeno
izposojo (upam, da tudi branost). Dobro izposojo ima tudi gledališka uprizoritev iz leta 1985
(režija Matija Milčinski), ki je (zaenkrat) edina dostopna na posnetku ( 359 izposoj v zadnjih
dvanajstih mesecih, skupno 4966).

Celotni proces zbiranja ter analiza sta pokazala, da je Zaspanka v teh skoraj sedemdesetih letih
opravila res dolgo literarno pot, zasedla prostor v vse medijih, od radijske igre, dramskega
besedila, gledališke (lutkovne in igrane) predstave, gostovala v tujini, bila nagrajena, tudi
uprizarjana v tujini nazadnje pa še bila dvakrat upodobljena v slikanici. Na vse teh medijih
uspešno sveti na Zemljo in v naših domovih na posnetkih. Njene sanje so se skorajda že
uresničile. Zaspanka ni popolna, njena sanjarjenja so imela velike posledice, a ji je uspelo
omehčati razbojnika brez srca in v njem vzbuditi davno pozabljeno srčnost. Kako lepo bi bilo,
če bi sprejeli tudi nevsiljivo etično in vzgojno sporočilo, da se z dobroto in odkritosrčnostjo
pride daleč, tako bi Zaspanki uspelo posijati tudi v naša srca in njene sanje bi bile izpolnjene:
»Vsi ljudje so po meni ravnali pot!«
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10 Zaključek
V magistrskem delu sem želela orisati literarno pot Zvezdice Zaspanke. Velik del je obsegalo
raziskovalno delo, v katerem sem preko portalov, COBBIS-a, knjižnic, gledališč ter osebnih
kontaktov pridobila zelo obsežno gradivo. Najprej sem na kratko predstavila biografijo ter
poetiko avtorja Zvezdice Zaspanke, Frana Milčinskega Ježka, nato sem na kratko povzela njeno
zgodbo ter pravljico interpretirala ter jo umestila v tipologijo. Kronološko sem predstavila
posamezne podobe Zvezdice Zaspanke ter analizirala njene značilnosti ter okoliščine nastanka.
Pri delih, kjer je bilo gradivo obsežnejše (zvočni zapis, ogled predstave), sem to podrobneje
analizirala, prav tako sem prikazala odziv gledalcev ter kritike. Na koncu sem še pregledala
izposojo v knjižnicah, ki je pokazala, da se slikanice, slušni ter videoposnetki še vedno
izposojajo. Slikanica je vključena tudi v obravnavo v vrtcu ter prvem triletju osnovnih šol.
Zvezdica Zaspanka je izvirno radijska igra, ta je bila kasneje posneta na zvočno kaseto in CD.
Pokazalo se je, da je izvirna radijska igra bila napisana zelo kakovostno, saj je upoštevala
značilnosti slušnega medija. Nato je Milčinski predelal radijsko igro za gledališko, uprizorjena
je bila kar devetkrat:
1. LGL 1955
Predstavo je režiral Fran Milčinski Ježek. Gre za igro z marionetami, lutke in interpretirajo
različni igralci. Igri so dodani novi liki, kot so papiga, opica, sladoledar ter Pepe Lučka, ti dodajo
zgodbi več humorja. Predstava je gostovala tudi v tujini in je bila vsesplošno dobro sprejeta.
Leta 1972 so pogorele vse lutke ter scena (z izjemo podarjene dvojnice, ki jo hrani moskovski
muzej), ostal je posnetek predstave, predelan za filmska platna. Ohranjen je gledališki list,
fotografije lutk ter filmski posnetek. Prav tako je ohranjena snemalna knjiga.
2. LGL 1985
Predstavo je režiral Matija Milčinski, ker ni želel primerjave s prvo uprizoritvijo, prav tako pa
je želel upoštevati aktualni čas, je izpostavil kontrast med nebom in Zemljo. Na nebu so vse
replike pete, zvezde so podobne našim predstavam Nezemljanov, z velikimi očmi in dolgim
telesom. Ostala nebesna telesa imajo nekaj podobnosti z ljudmi (mesec roke in noge, Repatec
obraz), niso pa popolnoma antropomorfni. Lutke na nebu so javanke, na Zemlji pa je Zaspanka
marioneta, druge dramske osebe pa velike maske. Najbolj je aktualiziral podobo Ceferina, ta
je panker, z usnjeno jakno in sončnimi očali, je tudi upornik, ki vzklika različna gesla. V
predstavi je zmanjšana vzgojna funkcija, saj ni toliko poudarjena vzgojnost kazni, upodobitev
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pa kaže tudi značilnosti tistega prostora in časa (Lublana je bulana, make ice, not love,
Štrumfeta je zadeta). Ohranjen je gledališki list, posnetek predstave na DVD-ju je na voljo v
knjižnicah.
3. SSG Trst 1987
Predstava je režiral Boris Kobal, celotno predstavo so odigrali le trije igralci. Ohranjenega je le
malo gradiva, gre za krajši zapis o sami zgodbi Zvezdice Zaspanke ter notni zapis glasbe za pe
Pesem srebrnih zvezd.
4. SNG Nova Gorica 1994
Predstava je bila odigrana brez lutk, z igralci. Ohranjen je gledališki list, nekaj fotografij
predstave ter kritike.
5. LGM 1998
Režiser in dramaturg Edi Majaron je želel izpostaviti srčnost in sporočilo pravljice. Ohranjen je
gledališki list, fotografije lutk, posnetek predstave ter kritike. V predstavi je opazen kontrast
med nebom in Zemljo, na nebu je vse, razen nebesnih prebivalcev temno, hladno, Mesec
deluje strogo avtoritativno, na Zemlji pa je vse ravno nasprotno: živahno, pisano, hrupno, tako
je stiska Zaspanke še bolj izpostavljena. Zelo dober je igra teme in luči, saj je oder v celoti
zatemnjen, luč je postavljena le na trenutno sceno (na primer zvezdo, posamezno sejemsko
atrakcijo), tako je gledalčeva pozornost v celoti na trenutnem dogajanju. Predstavo popestrita
tudi dve novi atrakciji – senčno gledališče ter prerokovalka.
6. 2000 Lutkovno gledališče za otroke in mlade Ljubljana 2000
O predstavi, ki jo je režiral Iztok Valič, je zelo malo podatkov, ohranjen je gledališki list ter
število uprizoritev ter število gledalcev. Predstava je dobila dve nagradi zlata paličica.
7. LGL 2001
Predstavo je režiral Diego de Brea. Ohranjen je gledališki list, fotografije predstave ter kritike,
posnetka pa žal ni. Gre za sodobnejšo uprizoritev, v kateri je dodana računalniška animacija.
Prav tako je posodobljena podoba Repatca, ta ima namesto dolgega repa izredno dolge lase.
Iz kritik je moč razbrati, da je prizorišče na nebu dobro prikazano, na Zemlji pa se zgodba in
sporočilo izgubita.
8. LGL 2009
Gre za oživljeno predstavo prvotne uprizoritve iz leta 1955. Lutke so rekonstruirali s pomočjo
fotografij ter skic Mare Kralj ter filmskim posnetkom, edini vir scene in glasbe pa je filmski
posnetek. Predstava skoraj v celoti sledi izvirni, le glasba je nekoliko hitrejša, odstranjene so
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nekatere replike. V predstavo je vključen slušni posnetek klicarja – Jožeta Pengova. Ohranjen
je gledališki list, arhiv LGL pa tudi hrani posnetek ene izmed uprizoritev. Predstava je kljub
zimzelenosti še vedno aktualna, le za lik Pepeta Lučke se mi zdi, da ga mlajši gledalci ne
razumejo.
9. Mini teater 2009
Predstava ohranja osnovno zgodbo, dodanih pa je nekaj novih sejemskih atrakcij (medved na
monociklu, balerina, naprstne lutke). Predstava je izrazito multimedijska, glasba je izvajana v
živo in služi kot zvočna kulisa, hkrati pa še dodatno podpre dogajanje na odru. Vizualna podoba
projiciranih zvezd, ter gibanje lutk na palicah nad gledalci ustvarja posebno doživetje, tako da
se gledalci zlahka preselijo med zvezde na nebo. Predstava ne poudarja vzgojnosti, kljub vsem
medijskim novostim pa te ne stopajo v ospredje, so le dodatek, zgodbo in sporočilo zaokrožajo.

Po prvi uprizoritvi je leta 1959 v knjižni izdaji izšlo tudi dramsko besedilo, zanj je Milčinski
istega leta dobil Levstikovo nagrado. Celotno besedilo je opremljeno s seznamom oseb,
didaskalijami in dialogom, v knjižni izdaji so tudi fotografije lutk iz prve uprizoritve. Besedilo je
leta 1994 izšlo tudi v zbirki treh dram. Vse gledališke predstave, ki sem si jih ogledala, sledijo
temu besedilu. Prav tako ga lahko za uprizarjanje uporabljajo amaterska gledališče ter šolski
dramski krožki. Nazadnje je Zvezdica Zaspanka izšla tudi kot slikanica. Prvič je izšla pri
Mladinski knjigi leta 1992, ilustrirala jo je Mojca Cerjak. Besedilo je zelo obsežno, obsega tudi
celo stran. Ilustracije so pretežno v rožnatih odtenkih, tehnika vodnih barvic pa ne omogoča
natančnih mimik obraza, prav tako niso jasno izražena telesa nebesnih prebivalcev. Večkrat je
tudi popačen zorni kot. Uporabljene so različne perspektive, besedilo in ilustracije pa si
nekajkrat tudi nasprotujejo, kar kaže na to, da je ilustratorka imela pri ustvarjanju pred seboj
drugačno besedilno predlogo, kot je bila uporabljena v sami slikanici. Drugi izdaji slikanice sta
izšli leta 2004 pri Založbi Sanje, ilustracije Gorazda Vahna so v obeh enake. Ena slikanica
vsebuje besedilo, ki sledi radijski igri, inovativno je prilagojena interakcija Ceferina s
pripovedovalcem in bralcem. Ilustracije so kakovostne, raznolike, barvne nianse prikazujejo
nasprotje med nebom (modri odtenki) ter Zemljo (pisane ilustracije, živahne barve).
Posamezne ilustracije so kompleksne, podrobne in prinašajo dopolnitev besedilu. Druga izdaja
je skrajšano besedilo, napisano z velikimi tiskanimi črkami. Besedilo je močno okrnjeno,
izpuščena so ponavljanja, pesmi. Pripoved, ki je v neskrajšani verziji predstavljena na celotnem
strani, je povzeta v eni sami povedi. Zelo je zreduciran tudi prikaz čustev, v skrajšani verziji je
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Zaspanka samo žalostna. Ta izdaja deluje zelo skopo, izpuščeni so elementi, ki mlajšim
otrokom omogočajo lažje razumevanje (ponavljanje) ter pesmi.

V vseh različicah Zvezdice Zaspanke izstopa tudi Ježkov humor ter jezikovna dodelanost. Zelo
spretno je prikazal metaforo brezsrčnosti (kamen na mesto srca, srce me vleče k mami, srce ji
bo povedalo, kaj naj stori …), izražena je tudi zvočnost besed (rrrak, rrrriba), besedilo je
prepleteno z medmeti in onomatopoetskimi izrazi. Pri uprizoritvah se kaže tudi situacijski
humor (sladoledar in Ceferin), prav tako humorno deluje Pepe Lučka. Različni humorni vložki
v predstavah so namenjeni dvojnemu naslovniku, kar se je pokazalo tudi pri ogledu predstav
v gledališču. Otroci se smejijo predvsem cirkuškim atrakcijam, odrasli pa besednim igram (bivši
sladoled, satirični komentar o advokatih, ali slišiš, da nič ne slišiš). Podatki izposoje na COBBISu kažejo, da se še vedno izposojajo vse različice slikanic, prav tako pa zvočni posnetek radijske
igre ter uprizoritev iz leta 1985. Pravljica je tudi umeščena v katalogu kakovostnih knjig,
predlagana za obravnavo v vrtcu ter učnem načrtu za prvo triletje. V šolskem letu2016/17 so
delo obravnavali v drugem in tretjem razredu osnovne šole na Cankarjevem tekmovanju
Mehurčki. Vsi ti podatki kažejo, da je dobro zasnovana, izvirna radijska igra s svojo
sporočilnostjo zmožna prehoda v druge medije, nekatere uprizoritve so (bile) zelo uspešne,
prav tako slikanice, kot kaže, njena univerzalnost omogoča aktualizacijo tudi v prihodnje.
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Povzetek
Pravljica Franeta Milčinskega Ježka Zvezdica Zaspanka je prva slovenska izvirna radijska igra.
ki je bila prvič predvajana leta 1949, posneta je bila na zvočno kaseto in CD. Po uspehu na
radiu je Milčinski Zvezdico Zaspanko priredil za gledališki oder, prvič je bila uprizorjena v
Lutkovnem gledališču Ljubljana. V magistrskem delu sem prikazala njeno literarno potovanje.
Najprej je bila predvajana na Radiu Ljubljana, upoštevala je značilnosti slušnega medija, nato
jo je Milčinski priredil za gledališki oder, dodal je nove dramske osebe (sladoledar, človek iz
gumija, Pepe Lučka)in jih karakteriziral, česar mu le slušni medij ni omogočal. Pravljica je bila
uprizorjena devetkrat, predstave pa so doživele različne uspehe. Izšla je tudi kot slikanica: leta
1992 pri Mladinski knjigi z ilustracijami Mojce Cerjak ter leta 2004 pri Založbi Sanje z
ilustracijami Gorazda Vahna. Prva slikanica je zelo obsežna, ilustracije pa niso jasne, večkrat je
popačen zorni kot, skoraj vse pa so v rožnatih odtenkih. Drugi imata kvalitetne inovativne
ilustracije, ki besedilo dopolnjujejo. Skrajšana izdaja, zapisana z velikimi tiskanimi črkami je
močno okrnjena (skrajšano besedilo, povzemanje, manj prikaza čustev). Izposoja v knjižnicah,
ki uporabljajo sistem COBBIS, kaže, da Zvezdica Zaspanka še danes uspešno Živi svojo pot na
vseh medijih, prav tako pa ji kakovost priznava tudi stroka, saj je vključena na seznam
kakovostnih knjig ter učni načrt osnovnih šol.
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