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POVZETEK
V svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala z vplivom Hiše lutk ali Nore Henrika Ibsena na
Školjko Lojza Kraigherja, Magdo Alojzija Remca in Noro Noro Evalda Flisarja. Ibsenovo
Noro sem primerjala z vsako od dram in iskala podobnosti in razlike med njimi. Predvsem
sem se osredotočila na ženske like in poskušala ugotoviti, kaj je bil njihov cilj in ali je bil le
ta dosežen. Analiza in primerjava del sta pokazali, da je Ibsenov vpliv Nore prisoten pri
Kraigherjevi Školjki in Flisarjevi Nori Nori, medtem ko vpliva pri Remčevi Magdi ni.Školjka
in Nora imata namreč številne podobnosti, ampak sta kljub temu po svojem konfliktu in
idejnem sporočilu oblikovani precej različno, čemur je vzrok slovenski dramski realizem, ki
se je cepil na romantične in postromantične prvine, ki v Školjki pridejo do izraza pri
hrepenenju po visoki ljubezni, medtem ko Nora to premosti in seže k uveljavljanju
posameznika.Flisar, kot sodobni pisec je svojo dramo zasnoval precej drugače, vendar si z
Ibsenom delita podobno idejo. Kljub temu da je minilo 125 let, kljub emancipaciji žensk,
zopet dobimo nesrečnega posameznika in posledično nesrečen zakon oziroma zvezo dveh
oseb.
Pri Magdi pa vpliva ne prepoznamo. Res je, da sta obe drami zelo osredotočeni na ženski lik,
ki hrepeni in trpi, a je podobnosti zelo malo, če pa so, so naključne. Nora je na koncu stabilna
osebnost, ki se zave, da je prišel njen čas, da se zoperstavi in si končno da priložnost, da si
sama zgradi svoj osebni jaz, ki ne bo pod vplivom njenega očeta ali moža. Magda pa je
popolno nasprotje stabilne osebnosti. Iz scene v sceno bolj tone in vse bolj izgublja lastni jaz.
Njen edini cilj je poroka in otroci, torej, za razliko od Nore, Magda obtiči v tradicionalni
vlogi ženske, ki je le mati in žena.
Ključne besede: Hiša lutk (Nora), Školjka, Magda, Nora Nora, Henrik Ibsen, Evald Flisar,
Lojz Kraigher, Alojzij Remec
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ABSTRACT
This thesis is concerned with the influence of A Doll’s House or Nora by Henrik Ibsen on the
following Slovenian drama texts: Školjka (Shell) by Lojz Kraigher, Magda by Alojzij Remec
and Nora Nora by Evald Flisar. The thesis compares Ibsen’s Nora with each of the individual
dramas, searching for similarities and dissimilarities between the works.
The main focus of the thesis is on the female characters, their aims, and the question as to
whether the characters have achieved their aims. The analysis and comparison of the texts
revealed that Kraigher’s Školjka (Shell) and Flisar’s Nora Nora clearly show the influence of
Ibsen’s Nora, while Remec’s Magda does not.
Although Školjka and Nora exhibit numerous similarities, they are quite different in regard to
their conflict and main idea. This may be attributed to the specific type of realism in
Slovenian drama, which is characterised by romantic and post-romantic attributes, which are
evident in Školjka through the yearning of a profound love, while Nora overcomes this
conflict by reaching for the self-actualization of an individual.
As a contemporary writer, Flisar designed his drama Nora Nora quite differently, but still
shares an idea similar to that of Ibsen. Even though 125 years have passed and women’s
emancipation movements have made significant progress, we are again confronted with an
unhappy individual and, consequently, an unhappy marriage (or unhappy union of two
persons).
There is no visible influence of Ibsen’s Nora in Magda. Both the dramas are very much
focused on the female character’s yearning and suffering, but similarities are few and far
between and seem to be mostly coincidental. Nora is, at the end of the play, a stable
personality who realises that this is the time for resistance, her chance to build her own
personal identity, uninfluenced by her father or husband. Magda, however, is far from being a
stable personality. She falls deeper and deeper with each scene and keeps losing her own
sense of selfhood. Her only aim is marriage so, unlike Nora, she is trapped in the traditional
role of the woman - merely a mother and a wife.
KEYWORDS: A Doll’s House (Nora), Školjka, Magda, Nora Nora, Henrik Ibsen, Evald
Flisar, Lojz Kraigher, Alojzij Remec
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1. UVOD

Henrik Ibsen leta 1879 napiše dramo Hiša lutk (Nora), ki je v tistem času dvignila veliko
prahu, saj je bilo nepojmljivo, da ženska zapusti moža in otroke. Občinstvo je bilo tako
zgroženo, da je Ibsen moral spremeniti konec drame, kar pa je seveda uničilo njeno bistvo.
Čar Hiše lutk ali Nore je pravzaprav prav konec drame, zato ponovno vrnejo prvotno verzijo
drame. Posebnost Nore je predvsem to, da je junakinja glavna nosilka idej in da ji Ibsen da
vso svobodo odločanja. Tak pogled na žensko je bil za tisti čas nepojmljiv, saj je bila tisti čas
ženska varuhinja zasebnega življenja, moški pa je deloval v javnem svetu. Bila je v izrazito
podrejenem položaju. Ni potrebovala izobrazbe, ker so bili njena skrb le otroci, dom in
cerkev. Ni mogla dedovati, brez moževega dovoljenja ali vsaj podpisa si ni mogla izposoditi
denarja. Ibsenova junakinja pa prav to naredi. Iz ljubezni do moža, da bi mu pomagala s
ponarejenim podpisom, kar je takrat bil ogromen prekršek, si izposodi denar. To dejanje jo na
koncu pripelje do ugotovitve, da ne živi v srečnem zakonu in se zato odloči vse skupaj
zapustiti.
Ibsen je naredil tisto, kar se zahteva od prave literature, sprožil je množične javne razprave, in
še več, s to dramo je prispeval k izboljšanju družbenega položaja žensk (čeprav se nikoli ni
zavzemal za žensko, temveč za posameznika). Na ta način je ženski dodelil mesto višje od
samo družinskega (mati in/ali žena), vendar se je v času ta nova vloga pogosto izničila,
družba pa žensko ponovno integrirala v strogo zaprto družinsko celico ali pa ji namenila celo
demonsko in fatalno pozicijo.
Hiša lutk je bila poleg Strahov ena od najpogosteje izvajanih Ibsenovih dram na slovenskih
odrih. S svojo dramsko tehniko in realističnim pristopom je Ibsen vplival na mnoge avtorje,
tako tudi na Slovence, a predvsem s svojimi drugimi dramami. Mene pa bo zanimal predvsem
vpliv Nore na slovensko dramatiko. Na slovenske drame torej, ki imajo žensko protagonistko.
Prva, ki sem jo izbrala, je bila Školjka Lojza Krigherja, saj je glavna oseba drame ženska,
Pepina, ki prav tako ne nosi tradicionalne vloge ženske, ki je podrejena možu in skrbi za
otroke. Poleg tega pa Samo Koler v svojem predgovoru v Hiši Lutk (Nora) iz leta 1996 trdi,
da je Školjka motivno še najbližje Ibsenovi Nori.
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Druga drama je Magda, tragedija ubogega dekleta v dvanajstih scenah, ki jo je napisal
Alojzij Remec. Za razliko od Lojza Kraigherja, ki ga lahko štejemo med realiste, je Remec s
svojimi proznimi deli bolj spadal med ekspresioniste. Zato mi je že vnaprej jasno, da razlike
bodo navzoče, ampak vpliv Ibsenove Nore je vseeno možen, saj že sam naslov priča, da bo
glavni lik drame ženska oseba z imenom Magda in je očitno prisotna v vseh dvanajstih
scenah drame, o čemer nas obvesti podnaslov.
Zadnja drama pa je drama našega sodobnika Evalda Flisarja, Nora Nora, katere naslov priča
o vplivu Ibsenove Hiše lutk, saj Flisar vzame ime glavne junakinje in ga podvoji. V
zavedanju, da gre za sodobnega pisca, bosta drami najverjetneje zasnovani precej različno, a
obstaja možnost, da bo ideja dram precej podobna.
V svoji diplomski nalogi bom najprej povedala nekaj o Ibsenu in njegovi drami, nato bom
naredila enako za vsakega od slovenskih avtorjev, pri tem pa pri vsaki od dram dodala
primerjavo z Ibsenovo Noro, pri čemer bom poskušala najti podobnosti in razlike med
dramami. Osredotočala se bom tako na zunanjo kot na notranjo strukturo, predvsem pa me
bodo zanimale glavne osebe dram, to so ženske junakinje. Kakšni so njihovi odnosi z ostalimi
junaki v dramah, kaj so njihovi motivi in ideje, predvsem pa, ali jih njihova osebnost in način
delovanja pripelje do želenega cilja.
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2. HENRIK IBSEN: HIŠA LUTK (NORA)
Anita Volčanjšek (2-23) ugotavlja, da je Ibsen za časa svojega življenja naredil veliko,
postavil je novo dramatiko, novo gledališče (intimno, komorno vzdušje z majhnim številom
nastopajočih) in nov oder (italijanska škatla). Kar pa je posebej pomembno za to nalogo, je
to, da je predstavil javnosti neznan pogled na žensko. Odprl je vprašanje spolnosti in realnega
odnosa med partnerjema. Novi oder je tako postal prizorišče realističnega, vsakdanjega in
vsem dobro (po)znanega, pa vendar tabuiziranega in dobro skritega oz. prikritega. Občinstvo
se je srečalo z zrcalno sliko medosebnih odnosov, predvsem med moškim in žensko ter
njunim realnim vsakdanom, prežetim s prepiri, finančnimi nevšečnosti, otroškim jokom ...
Na Ibsena naj bi precej vplival danski krščanski filozof Kierkegard, in sicer predvsem z
mislijo, da mora človek sam izbirati in se odločati. Zato je skozi dramsko strukturo in
neodvisno od ženskih gibanj svojim sodobnikom in naslednikom ponudil model drugačnega
razpleta, kjer se jedrna družba razbije v korist osebnostne realizacije. Ženska mora biti ženska
ne le po definiciji biološkega spola, zato da se lahko vzpostavi kot mati in žena.
Čeprav Marta Vozlič (223) trdi, da je Ibsen pri razrešitvi problema očitno kaj malo upošteval
Norino materinstvo, ki bi ga žena z Norinimi lastnostmi v življenju najbrž le težko zavrgla.
Ibsen je predvsem hotel dopovedati svojo tezo, da ima žena (ne samo žena, posameznik
predvsem) pravico rešiti se iz neetično in neenakopravno zgrajenega zakona in živeti po svoji
prebujeni vesti. Saj bo šele kot močna in samozavestna ženska z lastnimi življenjskimi
izkušnjami lahko postala svojim otrokom zares prava vzgojiteljica.
Njegova Hiša lutk ali Nora je velik odmik od pisanja lahkotnih salonskih burk in kreiranja
likov brez psihološke podstati. Motiv svobodnega odločanja, kjer ženska zapusti moža, se
pojavi že v Ibsenovi drami Zveza mladih. Selma, ena od treh ženskih oseb, precej
nemotivirano izbruhne in zapusti moža, ker ta nikoli ni hotel deliti z njo svojih skrbi in je z
njo ravnal kot z lutko, poleg tega pa je še ponaredil očetov podpis na menici. Zveza mladih je
komedija, zato se Selma na koncu vrne k možu. Znameniti danski literarni zgodovinar in
kritik Georg Brandes je videl predstavo in je pisal Ibsenu, da naj bi se v tem kratkem prizoru
skrivala ideja za celo dramo. Deset let kasneje je Ibsen to dramo tudi napisal.

7

Znano je, da je osebe v svojih dramah posnel po resničnih ljudeh, model za Noro je norveška
pisateljica Laura Petersen-Kieler. Po predavanju profesorja Smoleja pri predmetu Realizem
in naturalizem, naj bi Ibsen v Stockholmu srečal Lauro Petersen-Kieler. Začela sta
prijateljevati. Laura se je veliko družila z zakoncema Ibsen. Bila je mlajša in Ibsen jo je klical
»škrjanček«. Laura se je poročila z nekim uglednim profesorjem, ki je močno garal in zato
zbolel. Odloči se, da bo njegovo bolezen prikrila. Zdravniki ji svetujejo selitev na jug. Da bi
mu pomagala, si je v banki izposodila veliko denarja in odpotovala sta v Italijo, kjer se je
mož pozdravil. Ozdravitev je bila zelo pomembna tudi za njegov ugled. Po vrnitvi si je
izposodila še nekaj denarja in naenkrat je bila v hudih dolgovih. Da bi denar vrnila, je začela
pisati in želela je izkoristiti veze pri Ibsenu, namreč, prosila ga je za posredovanje pri
njegovem založniku, a ji je poslal pismo in jo zavrnil, saj se z njenim ravnanjem in laganjem
ni strinjal. Laura je ponaredila menico, kar mož izve in se loči, Lauro pa zapre v psihiatrično
bolnišnico. Kljub temu se je Laura po dveh letih vrnila k možu.
Ibsen je začel pisati Hišo lutk že leta 1878 v Rimu. Takrat delo komaj zasnuje, pravzaprav
komaj naredi zapiske: Zapiski k sodobni tragediji. V tem tekstu pove, da imamo na eni strani
moško vest (čast, klasični zakoni) na drugi strani pa žensko vest (naravni zakoni, ljubezen).
Zaradi tega pride med moškim in žensko do konflikta. Večino dela je napisal poleti 1879, ko
se je umaknil v hotel Luna v Amalfiju pri Neaplju. Dramo so prvič uprizorili v Kraljevem
gledališču v Københavnu. Odziv je bil silovit, govorilo se je o škandalu, predrznosti in
sramoti. Za tisti čas je bilo nekaj najbolj nemoralnega, da ženska zapusti moža in otroke. Hišo
lutk so v prvih dveh mesecih uprizorili tudi v Stockholmu, Bergenu, Kristianiji in Helsinkih.
V Nemčiji pa je prišlo do zapleta. Igralka, ki naj bi igrala Noro, Hedwig Niemann-Raabe, je
zahtevala drugačen konec drame. Ibsen na to pristane, čeprav to označi za „barbarsko
nasilje“, le zato, da ne bi nekdo drug napisal konca. Ta konec se je glasil:
NORA: Da bi se moglo najino skupno življenje spremeniti v zakon. Zbogom. Hoče oditi
HELMER: Torej pojdi! Jo zagrabi za roko. A prej boš še zadnjič pogledala svoje otroke.
NORA: Pusti me! Ne bom jih pogledala! Ne morem!
HELMER jo vleče proti vratom na levi: Pogledala jih boš! Odpre vrata in tiho reče: Glej, tu
brezskrbno in mirno spijo. Jutri pa, ko se bodo zbudili in poklicali svojo mamico, bodo – sirote brez
matere.
NORA se trese: Brez matere ...
HELMER: Kot si bila ti nekoč.
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NORA: Brez matere! Bori se v sebi, potna torba ji pade iz rok. Oh, čeprav grešim proti sebi, jih ne
morem zapustiti. Se napol zgrudi pri vratih.
HELMER veselo, a tiho: Nora! (Koler 21)

Občinstvo ni bilo preveč zadovoljno z novim koncem, tako da se uprizoritev s tem koncem ni
več ponovila. Prva nemška uprizoritev z originalnim koncem je bila v Münchnu, kasneje pa
so sledile uprizoritve v vseh evropskih prestolnicah, v ZDA in celo Avstraliji.
Tak pogled na žensko je bil za tisti čas nepojmljiv, saj kakor Koler (15) razlaga, najbolj
pomembno za (malo)meščansko družbo je bilo to, da kar se dogaja med štirimi stenami, tam
tudi ostane. Prav ženska je bila tista, ki je bila varuhinja zasebnega življenja, moški pa je
deloval v javnem svetu. Ženska je bila izrazito v podrejenem položaju. Ni mogla dedovati.
Norveška je bila prva v Evropi, ki jim je leta 1857 priznala to pravico. Brez moževega
dovoljenja ali vsaj podpisa si niso mogle izposoditi denarja (točno ta problem Ibsen uporabi v
svoji drami). Prav tako niso bile deležne izobrazbe, ker je niso potrebovale, ker so bili
njihova skrb otroci, dom in cerkev. Zato Ibsenovo Noro moramo gledati na podlagi tistega
časa. Ugotovimo, da je bil velik feminist, kar je že kazal pred Noro. Namreč, v Stebrih
družbe je ustvaril dva svojeglava in samostojno misleča ženska lika, Lono Hesslovo in Dino
Dorfovo. Prevzela ga je tudi knjiga njegove prijateljice Camille Collet o položaju žensk. V
Skandinavskem klubu v Rimu je predlagal, da bi lahko glasovale tudi članice, a je bil predlog
zavrnjen, zaradi česar je izstopil iz kluba.
Anita Volčanjšek (2) poudarja, da je Ibsen z Noro naredil tisto, kar se zahteva od dobre
literature, da sproži javne razprave. Hiša lutk je na ta način prispevala k izboljšanju
družbenega položaja ženske, zlasti v Skandinaviji, kajti leta 1879 in hermetični družbeni
ureditvi navkljub, je Henrik Ibsen naredil pomemben korak za žensko, ki ji je dodelil mesto
višje od samo družinskega (mati in/ali žena). Ta nova vloga pa se je pogosto izničila in je
družba žensko ponovno integrirala v strogo zaprto družinsko celico ali pa ji namenila celo
demonsko in fatalno pozicijo.
Koler (21) pa nas opozarja, da Ibsen ni izbral ženske za glavno junakinjo, ker bi mu šlo za
emancipacijo žensk, saj je celo izjavil, da niti ne ve, kaj je to gibanje za ženske pravice.
Zanimal ga je predvsem posameznik, izbral pa je žensko ravno zato, ker je bila zatirana in je
s tem hotel poudariti pojem svobode. Torej konflikt med Noro in Torvaldom ni konflikt med
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moškim in žensko, temveč med posameznikom, ki išče svojo duhovno vrednost, in zatiralsko
družbo, ki govori skozi Tovarldova usta.
Na začetku drame se znajdemo v mirnem družinskem okolju, kjer se srečamo z mlado ženo,
Noro, ki nas skorajda spominja na otroka. Predstavlja pravi okras možu Torvaldu in njunemu
domu. Torvald je jurist z avtoritativnim položajem v družbi. Delujeta zelo srečno, češ da naj
bi imela hudo preteklost in je zdaj to za njima, a se nam kmalu pred očmi izriše resnična
slika. Ponovno se vtihotapi senca preteklosti, namreč ponarejena menica, s katero se je Nora
zadolžila. Povod je bila Torvaldova bolezen, ki se je lahko ozdravil le z odhodom na jug, zato
si je Nora izposodila denar, ga odpeljala v Italijo in mu tako rešila življenje. Zaradi
neizmerne ljubezni je bila prisiljena ponarediti očetov podpis, saj je bil na smrtni postelji in
ga ni želela vznemirjati. Zavedala se je, da lahko le na ta način pride do denarja, pozabila pa
je na nedopustnost tega dejanja. Na skrivaj je opravljala razna manjša dela, le da bi dolg
odplačala. Prikrivanje ji gre zelo dobro vse do trenutka, ko Krogstad dobi odpoved, pri čemer
še posebej posreduje Helmer, zato Krogstad začne Noro izsiljevati. Na koncu sledi katastrofa,
Helmer izve za njeno dejanje in Norino večno pričakovanje »tistega čudovitega – moževega
odpuščanja in razumljivosti, ko bo dojel, da je to naredila iz ljubezni do njega – se sprevrže v
pravo nasprotje, ki Noro privede k odločitvi, da zapusti moža in otroke.
Hiša lutk je tezna drama. Je resnobna drama, ki sicer vsebuje nekatere elemente tragičnosti,
vendar zlasti razplet ne pomeni dokončne katastrofe. Za glavno junakinjo prav nasprotno –
nov začetek. Ker dramsko delo obravnava sodobne družbene probleme, kot je meščanski
zakon in položaj ženske v njem, jo uvrščamo v realizem. Svet kaže objektivno hkrati pa
podaja moralno sporočilo. V drami se pojavljajo tudi elementi naturalizma in simbolizma.
Naturalizem je viden predvsem pri dr. Ranku in njegovi bolezni, ki jo dobi zaradi očetove
izprijenosti v preteklosti. Simbolov in alegorij pa je nešteto, saj je alegoričen že sam naslov
drame, Hiša lutk, ker Torvald z Noro ravna kot z lutko. Mnogi simboli in alegorije nastopajo
v vlogi odrskih rekvizitov in služijo zgolj za podkrepitev dogajanja. Na primer mandljevi
sladkorčki, ki ponazarjajo Torvaldove prepovedi, ki so vzrok skrbi za izgubo družbene
veljave, te pa se kažejo predvsem navzven. Helmer skrbi za Norine bele zobe. Njegova žena
mora biti lepa, da bi on več veljal v javnosti. Volčanjšek (20) v svoji diplomski nalogi govori,
da mandlji ne ponazarjajo samo Torvaldove prevlade, ampak tudi Norin nadomestek zdrave
spolnosti, čeprav, kot pravi Jan Kott (111), Ibsen v življenju ni prebral ene same strani
Freuda. Med moževo odsotnostjo naj bi bili mandeljni protagonistki v slast in veselje, svojo
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razvado pa deli z vsemi, samo z možem ne. Predvsem jo deli z dr. Rankom in prijateljico iz
otroštva Lindejevo, kar nas spet privede do tega, da opazimo, da se v njuni družbi počuti
svobodno, medtem ko se ob Helmerju ne počuti tako. Norin zakon lahko enačimo s
kostumom caprijske deklice, ki ga je nameravala obleči za ples tarantele. Kostum je precej
raztrgan in je potreben popravila, kakor Helmerjev in Norin zakon, česar pa navzven ne
kažeta. Največ pomenov pa se zgosti okrog tarantele, hitrega južnoitalijanskega ljudskega
plesa, ki naj bi po ljudskem verovanju ozdravil pik zelo strupenega pajka z istim imenom.
Nora prvič pleše ta ples, ko je najbližja odločitvi za samomor, Rank pa jo spremlja na
klavirju. Ples je predvsem pomemben na koncu. Nora ples zapleše divje, prehitro, prvič pleše
iz lastnih vzgibov. Tukaj ni marioneta, ne pleše, ne giblje se po moževih navodilih. »Ples je
tokrat njen solo performans; prevzela je vajeti režiserke, kostumografke in – ženske. Kot ta,
Nora iz mesa in krvi, pa je gola; je nepopisan list papirja, katerega belina bo s črnilom
nadomeščena šele s korakom čez prag domače hiše. Zunaj rešetk je produktivna preobrazba
mogoča; ples je zgolj intermezzo, spoznanje o resigniranih osmih letih in dejstvu, da se
morda še lahko reši in končno najde«. (Volčanjšek 15). Po Kottu (89) Nora v preobleki ne
izgubi svoje identitete, takrat jo šele najde. Nora v kostumu kmetice predstavi svoj pravi jaz,
na dobri poti je, da se iz objekta, Torvaldove marionete, preobrazi v subjekt.
Poleg teh je še nešteto drugih simbolov: božično drevo, ki je v prvem dejanju okrašeno, v
drugem pa golo. Predvsem pa je pomembno končno loputanje z vrati, ki ponazarja konec
zakona, konec Helmerjevega upanja, da se bo uresničilo »tisto čudovito«, hkrati pa pomeni
začetek Norinega »odraščanja.«
HELMER: Nora – kaj ti bom za zmeraj ostal samo tujec?
NORA vzame potno torbo: Joj, Torvald, potlej bi se moralo zgoditi tisto najbolj čudovito ...
HELMER: Tak povej mi že, kaj je to!
NORA: Potlej bi se morala oba skupaj tako spremeniti, da ... Ne, Torvald, zdaj ne verjamem nič več v
kaj tako čudovitega.
HELMER: Jaz bom še naprej verjel. Na dan z besedo! Morala bi se bila torej tako spremeniti, da bi ... ?
NORA: Da bi se moglo najino skupno življenje spremeniti v zakon. Zbogom. Odide skozi vežico.
HELMER se zgrudi na stol pri vratih in si pokrije obraz z rokami: Nora! Nora! Se ozre in vstane.
Prazno. Ni je več. Upanje se mu prebudi. Tisto najbolj čudovito ... ? !
Slišati je kako spodaj zabobne vrata, ko se zaloputnejo. (Ibsen 120)
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Predvsem pa je zanimiv še skriti simbol ognja, ki se vedno pojavi v odločilnih trenutkih
dogajanja. Prvič, ko Nora brklja po peči in se pojavi Krogstad; v drugem dejanju spet pred
Krogstadovim obiskom, potem ko ji Rank razodene ljubezen, služkinja prinese svetilko na
mizo in v tretjem dejanju, tik pred obračunom, Nora z vžigalico dr. Ranku prižge cigaro, kar
pa ima dvojno napoved – Norino osvoboditev in bližajočo se smrt dr. Ranka.
SLUŽKINJA na pragu: Oprostite, gospa, neki gospod bi rad govoril z advokatom ...
NORA: Z direktorjem banke hočeš reči.
SLUŽKINJA: Ja, z direktorjem banke; pa ne vem – ker je še doktor pri njem ...
NORA: In kdo je gospod?
NOTAR KROGSTAD na pragu: Jaz sem, gospa.
/.../
NORA napravi korak proti njemu, napeto, polglasno: Vi? Kaj pa je? O čem bi radi govorili z mojim
možem?
KROGSTAD: O bančnih zadevah – po svoje. V delniški banki ima majčkeno službico in če sem prav
slišal, bo vaš mož zdaj naš šef ...
NORA: Potlej gre za ...
KROGSTAD: Samo za suhe poslovne zadeve gospa; za čisto nič drugega.
NORA: Prav, bodite tako dobri in stopite v pisarno. Ravnodušno pozdravi, ko zapre vrata; potlej odide
k peči in pogleda po ognju. (Ibsen 59)

3. LOJZ KRAIGHER: ŠKOLJKA
Nastanek Školjke sega že v Kraigherjeva dunajska leta. Šele pred selitvijo na Štajersko je
začel urejati gradivo, ki ga je zbiral za dramo. Rad je poudarjal, da je prva verzija drame
nastala takrat kot Cankarjev Kralj na Betajnovi. Po besedah Dušana Moravca (30) naj bi
takrat prijatelja celo izmenjala svoji dramski besedili oz. posamezne prizore iz teh: Cankar
naj bi mu dal v branje prizor iz prvega dejanja, Kraigher Cankarju pa del osnutka, ki je imel
tedaj še naslov Tepec (besede, ki jih Pepina zabrusi Toninu). Drama je dokončno nastala leta
1908. Na začetku je, kot mnoge drame z žgečkljivo vsebino, naletela na težave. Odborniki
Slovenske matice, ki so jo prvi prebirali, so jo zavrnili, ker naj bi bila dolgovezno in trivialno
ponavljanje izrabljene teme. Cankar pa je to dramo izjemno hvalil, v neki kritiki Kraigherja
celo primerja z Ibsenom, vendar se izkaže, da gre bolj za prijateljstvo kot pa konstruktivno
kritiko, saj reče, da se mu ob Kraigherjevi drami zdi »občudovani in precenjevani Ibsen
kakor suhoparen profesor, ki razlaga na odru učenost moderne dramatike«. (Torkar 37)
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Knjiga je izšla šele tri leta po nastanku dela, leta 1911, z uprizoritvijo pa ni bilo nič. Prvo
uprizoritev doživi šele v Zagrebu po koncu vojne. Dušan Moravec (54) razlaga, da je
Kraigherjeva drama traktat in da jo je tudi sam velikokrat imenoval bralna drama. Zavedal se
je, da tistega, kar je polagal na jezik svojim osebam, ne bi mogle govoriti na odru, še težje pa
bi bilo to poslušati, čeprav jo je pisal prav zaradi teh dialogov, ki skoraj preraščajo v
predavanja, ob soočenjih s pogledi sogovornikov že v ostre in razgrete dispute. Vedel je – če
ne bo črtal sam, bodo to storili v gledališču. Pred prvo slovensko predstavo se je odločil za
»prireditev za oder«, ki izide leta 1923. Nova verzija je bila za tretjino krajša, dialogi pa
veliko bolj zgoščeni in govorljivi. Vedno pa se je spraševal, ali je ta drama s tem res pridobila
ali se je odrekla svojemu prvotnemu cilju, zato se je vedno znova vračal k temu svojemu
življenjskemu delu, črtal dialoge in jih ponovno dopisoval, tako da se je s to dramo ukvarjal
vse do svoje smrti.
Po besedah Moravca (47) je Lojz Kraigher vedno ugovarjal etiketiranju literarne zgodovine,
ki ga je po navadi uvrščala med naturaliste, saj se je vselej imel za realista, zavedal se je, da
je izstopil iz kroga moderne in se je celo spogledoval z novoromantičnimi prvinami. Prav o
tem piše tudi Janko Kos (258), ki trdi, da se je dramski realizem cepil na postromantične in
novoromantične prvine. Moravec (57) poudarja, da so tudi mnogi drugi zgodovinarji bili
mnenja, da se v Kraigherju »nista pomirila miselni romantik in življenjski naturalist«; pri
njem ne gre »zgolj za kakšen arcibeševski naturalizem [...] nekje v njegovem bistvu vendarle
prikrito deluje novoromantično hrepenenje po čistem in visokem doživetju«.
V središču je triindvajsetletna Pepina z zanimivo preteklostjo. Je v navidezno urejenem
meščanskem zakonu z uglednim poslovnim možem. Vse se vrti okoli njenega hrepenenja po
begu iz tega zakona, po iskanju globlje, osvobajajoče ljubezni, ki bi jo našla v novem zakonu
ali zunaj njega. Loči med ljubimkanjem, telesno potrebo in dušo, iskreno ljubeznijo. Namreč,
že mlada je videla in okusila greh, odtlej je bilo njeno življenje v blatu, čeprav je bilo
navidezno urejeno, njena duša pa je bila vedno čista in sveta in je čakala, da v njej zagori
ljubezen. To se je zgodilo z moževim mlajšim bratom, Maksom. Pravzaprav smo priča
epilogu Pepinine in Maksove ljubezni: ravnokar se je vrnil z gora, kjer si je izpraševal vest in
se zavedel krivde ter da je vse to bilo zgolj telesno uživanje in da to ni ljubezen, ker ljubezen
ne sme biti greh. Pepina ugotovi, da je Maks prav isti kakor Lubin in Podboj, prijatelja
njenega moža Tonina, s katerima je spala pred sedmimi leti. Vsem je dovolj le potešen nagon,
medtem ko je Pepina edina, ki upa, da bo našla »biser v školjki«, tisto resnično ljubezen, ki
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ne temelji zgolj na telesnosti. Na koncu, ko ugotovi, da mora taka ženska, kot je ona,
prenehati s takimi upi, je tako razočarana, da je ne prizadene niti Toninov samomor, ko izve,
da je spala z njegovima prijateljema in bratom.
Moravec (52) pravi, da v tej drami ni šlo za razkrivanje prikritih in očitnih ljubezenskih
epizod, ampak za poglobljeno analizo vprašanj, ki jih odpira erotična sla junakinje, in njeno
iskanje »bisera v školjki«. Veliko je pomenka o zapletenih in teže razrešljivih vprašanjih,
presojanih iz različnih zornih kotov, zlasti v zadnjem dejanju, ko načenjajo vprašanja o
ljubezni kot eni izmed temeljnih sestavin življenja, o ljubimkanju in spolnih nagonih, zakonu
in zakonolomstvu, o svobodni ljubezni in ženski emancipaciji, o menjavi generacij, o
ohranjanju rodu in plemena, o nizkih prvinah v človekovi naravi in o hrepenenju.

3.1.PRIMERJAVA NORE IN ŠKOLJKE

Zanimivo dejstvo je, da v obeh dramah nastopa enako število oseb in se dogajanje členi na tri
dejanja. Ibsen se načeloma ni držal nobenih ustaljenih kriterijev o delitvi drame, pri njem je
bolj pomembna notranja zgradba, zlasti dogajalni čas. Tri dejanja se odvijajo v treh
zaporednih dneh. Dejanja pa niso razdeljena na posamezne prizore glede na prihode in
odhode nastopajočih, medtem ko v Školjki so. Obe drami kršita klasicistično pravilo, da se
tista oseba, ki se pojavi v zadnjem prizoru prejšnjega dejanja, ne sme pojaviti v prvem
prizoru naslednjega dejanja. Nora pa nastopi v zadnjem prizoru prvega dejanja in v začetnem
prizoru drugega dejanja tako kot Maks, ki v Školjki nastopi v zadnjem prizoru drugega
dejanja in v začetnem prizoru tretjega dejanja.
Kar se tiče zunanjega ritma, se ti dve drami precej razlikujeta, saj v Nori so replike izredno
kratke, sledijo si v hitrem zaporedju, nekatere so enovrstične, s čimer se je Ibsen približal
ritmu vsakdanjega govora. Najdaljša replika v celi drami obsega 21 vrstic, kjer Helmer
govori o zakonu po tem, ko izve, da je rešen in da Krogstad ne bo izdal skrivnosti. V Školjki
so replike izredno dolge, posebej v zadnjem dejanju, kjer Podboj in Lubin razpravljata o
ohranjanju rodu in plemena, o nizkih prvinah v človekovi naravi in o hrepenenju.
HELMER pri odprtih vratih: No, le daj, in potlej se lepo umiri in se spet notranje zberi, ti moj
preplašeni škrjanček. Pošteno se spočij; imam široka krila, da te bom z njimi zavaroval. Hodi sem ter
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tja v bližini vrat. Joj, kako je najin dom udoben in varen, Nora. Tukaj je zavetje zate; tukaj te bom
varoval kakor prestrašeno golobičko, ki sem jo neranjeno rešil iz krempljev jastreba; poskrbel bom, da
se ti umiri nesrečno trepetajoče srce. Lepo počasi se bo vse to zgodilo, Nora; zanesi se name. Jutri se ti
bo že vse skupaj zdelo čisto drugačno; še malo pa bo spet vse, kakor je bilo; ne bo mi treba dolgo
ponavljati, da sem ti odpustil; sama boš neizpodbitno začutila, da se je to v resnici zgodilo. Kako moreš
misliti, da bi mi kdaj utegnilo šiniti na misel, da bi te zavrgel ali količkaj očital? Ne, vidim, da ne
poznaš srca pravega moškega, Nora. Za moškega je nekaj nepopisno prijetnega in tolažilnega, če se
sam pri sebi zaveda, da je odpustil svoji ženi – da ji je odpustil iz vsega srca in z vso poštenostjo. S tem
je vendar v dvojnem pomenu postala njegova last; in nekako na novo jo je rodil; tako je nekako hkrati
postala njegova žena in njegova hči. In to boš odslej naprej tudi ti meni, ti moja zbegana, nebogljena
stvarca. Nič se ne boj nobene reči, Nora; zmeraj se mi odkrito zaupaj, pa bom tvoja volja in tvoja vest
... Kaj se to pravi? Ne misliš iti v posteljo? Vidim, da si se preoblekla.
NORA v vsakdanji preobleki: Ja Torvald, preoblekla sem se. (Ibsen 112–113)

LUBIN: Kaj briga moža očetovstvo, kadar ljubi? Kvečjemu takrat se spomni nanj – in sicer v
sovražnem smislu – kadar se mu ga je bati. Resnično je torej, da ga celo ovira pri ljubezni. Pa tudi
sicer: vzemimo zakon! Spominjam se neke slike – ne vem čigava je bila. V široki zakonski postelji
ležita mož in žena. Požar, ki ju je ravnokar objemal, je ugasnil. Mož je utrujen zaspal, žena pa bedi
poleg njega s skrbi-polnim obrazom in s pogledom, izgubljenim v daljavo. In vidi se, da se ji podi po
glavi misel kakor jezdec na konju, ki dirja preko polja in ga vidi skozi okno. Na posledice ne misli, na
misterij, ki se začenja to uro v nji ... A jaz bi se sprl s slikarjem. Saj ni res, da že takrat misli na plod.
Niti žena ne. Sicer ne zaspi kakor mož, a jaz bi jo naslikal, kako škili k njemu izpod odeje in se ne
more odločiti, ali bi ga požgečkala ali ne ... Haha! To bi bilo resnično življenje! – Na plod se pa spomni
takrat, ko jo začenja – ovirati v ljubezni. In spomni se z nevoljo v srcu, v najboljšem slučaju z naivno
vdanostjo v srcu ... Torej niti žena, prijatelj! In ti iščeš pri možu očeta?! Saj je rekel že Galen: Omne
animal post coitum triste praeter mulierem gallumque.
PODBOJ: In ta petelin si bržkone ti. S tabo je treba govoriti kakor s šolarjem; V začetku je bil nagon,
živalski nagon. Celo periodično se je pojavljal, kakor pri živalih, ko je služil samo prvotnim namenom
narave: ohranitvi rodu. A ko so se razvijali možgani vedno močnejše v človeku; ko je bilo telo doseglo
vrhunec in se je nehalo razvijati; da, ko je začelo deloma celo nazadovati in je duša prevladala v
človeku in si podvrgla telo, takrat je postal tudi spolni nagon odvisen od duše, možganov. Takrat je
stopil nov faktor k nagonu ploditve: spolnost ni služila več samo njej in plemenu, temveč tudi osebnosti
sami, človeku kot individuu. Takrat je izginila periodiciteta, človek si je podjarmil svoj nagon in ga
izrabil v zabavo in razkošje ... Na tej stopnji razvitka so ostali petelini, kakor si ti. Človek pa je šel
naprej, duša je hotela ravno toliko participirati pri spolnosti kakor telo in še več. In takrat šele se je
rodila beseda »ljubezen«. Prej je bil občutek, potem čustvo, končno ljubezen. Bil je akt in trenutek,
užitek in naslada; a trenutek se je širil in razpenjal, postal je čas – doba – življenje. /.../ A če že hočeš, ti
lahko tudi treznejše, recimo, matematično podprem svojo trditev, da je cilj človeštva enoženstvo – brez
ozira na obstoječe državne ali cerkvene forme seveda. Vprašaj statistiko. Narava ni ustvarila celega
hleva žensk in enega bika. Rodila je toliko žensk, kolikor moških. Če torej upoštevaš, da bi bil ideal
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razporeditve dosežen, kadar bi izvrševal to delo slednji par na zemlji, to se pravi: kadar bi slednja
ženska zadostila svojemu poklicu ... in da je to mogoče edino v slučaju enoženstva, ko se ni treba niti
enemu ženskemu bitju prostituirati in zapirati materinstvu ... potem boš razumel kažiprst narave, ki ga
je postavila v enakem številu obeh spolov. Razvoj ljubezni ne stoji torej samo pod patronanco duše,
marveč je jasno začrtan že v bistvu narave in je duša samo njeno sredstvo, kakor je njen stvor. Tu imaš
torej sklenjen krog. Če moreš uiti iz njega, pa uidi! (Kraigher 74–75)

Didaskalije obeh dram so preproste in stvarne, brez metaforike, le da se je Ibsen veliko bolj
poglabljal in je opisoval sceno bolj podrobno in natančno. Kraigher pa pravzaprav le v prvem
dejanju opiše sceno, kjer na začetku najprej našteje osebe, potem pa omenja le nastopajoče
osebe.
Udobno in okusno, pa ne drago opremljena soba. Vrata na desni v ozadju v vežo, vrata na levi v ozadju
v Helmerjevo delovno sobo. Med obojimi vrati pianino. Sredi leve stene vrata, malo bolj spredaj okno.
Pri oknu okrogla miza z naslanjačem in majhno zofo. V desni steni malo bolj proti ozadju vrata, malo
bolj proti ospredju pa lončena peč z nekaj naslanjači in gugalnikom. Med pečjo in stranskimi vrati
mizica. Po stenah bakrorezi. Polica s porcelanskim figuricami in drugimi drobnimi umetninami;
manjša knjižna omara s knjigami v luksuzni vezavi. Na tleh preproga; v peči gori. Zimski dan.
V veži zvoni; čez nekaj časa slišimo, kako se vrata odpro. Nora dobre volje pribrenči v sobo; na sebi
ima plašči in v rokah cel kup paketov, ki jih odloži na mizo na desni. Vrata v vežo pusti za seboj odprta,
da vidimo postrežčka z božičnim dreveščkom in košaro; to dvoje ta izroči služkinji, ki jima pride
odpirat. (Ibsen 45)
Pepina, Tonin, Strelovka. Sedé za pogrnjeno mizo. Pepina zadaj v sredi, Tonin na desni, Strelovika na
levi. Na mizi krožniki, kozarci itd. Vidi se, da so ravno poobedovali. Pepina si lupi sočno rumeno
hruško, Tonin pije in si svaljka cigareto. (Kraigher 7)

Kar se tiče same vsebine dram, je podobnosti ogromno. Obe drami se začenjata v
meščanskem okolju, ki je na videz urejeno. Razlika je sicer, da se konflikt oz. problem v
zakonu v Nori zelo počasi stopnjuje in se razkrije šele v tretjem dejanju, medtem ko se v
Školjki nakaže že na samem začetku, saj opazimo Toninovo ljubosumje in izkaže se, da ga
Pepina vara z njegovim bratom, kar na koncu povzroči škandal.
Pri Ibsenu je značilna povezanost oseb, npr. Krogstad je Norin izsiljevalec, Helmerjev
prijatelj iz mladosti in nekdanji oboževalec gospe Lindejeve, kar lahko vidimo že v prvem
dejanju, ko Krogstad pride na obisk k Torvaldu, medtem ko je Lindejeva pri Nori.
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NOTAR KROGSTAD na pragu: Jaz sem, gospa.
LINDEJEVA se zdrzne, se ustraši in se obrne proti oknu.
NORA napravi korak proti njemu, napeto, polglasno: Vi? Kaj pa je? O čem bi radi govorili z mojim
možem?
KROGSTAD: O bančnih zadevah – po svoje. V delniški banki ima majčkeno službico in če sem prav
slišal, bo vaš mož zdaj naš šef ...
NORA: Potlej gre za ...
KROGSTAD: Samo za suhe poslovne zadeve gospa; za čisto nič drugega.
NORA: Prav, bodite tako dobri in stopite v pisarno. Ravnodušno pozdravi, ko zapre vrata; potlej odide
k peči in pogleda po ognju.
LINDEJEVA: Nora, kdo pa je bil to?
NORA: Notar Krogstad.
LINDEJEVA: Torej je bil v resnici on.
NORA: Ga nemara poznaš?
LINDEJEVA: Poznala sem ga – pred nekaj leti. Nekaj časa je bil namestnik advokata v našem koncu.
(Ibsen 59)

Vidimo, da sta si Lindejeva in Krogstad očitno bila blizu, o čemer priča že samo dejstvo, da
je prepoznala njegov glas, vendar na začetku še ne izda, v kakšnem odnosu sta bila.
Tudi v Školjki je prisotna povezanost likov. Maks, Toninov brat, je Pepinin ljubimec.
Opažamo pa, da se očitno iz študentskih let na Dunaju poznata s Pepinino prijateljico, Olgo.
MAKS: /.../ Saj ima človek tudi pri vas vtisk, kakor da ste od bogvekod ... iz devete dežele. Nekaj
romantičnega je krog vas ... in kadar se vam približam ... mi zadiši po datljih ... Resnično!
OLGA: N-na! Vi – sladkosnedež! A zakaj ste samo od daleč omedlevali? – Haha, kakšna zabava je bila
s temi študenti! Vsi so se ozirali in stopicali za človekom; a komaj si je kdo drznil dvigniti klobuk,
pogledal je boječe postrani in zardel je – joj! Tudi vi ste bili med njimi, gospod doktor!
MAKS: Gotovo! Kdo pa ni bil? Cela gimnazija! A občudovali smo vas skoro tako nekako ...
strahoma ... kakor nekega profesorja. Morda nas je bilo malo sram pred vami ... nevedni, kakor smo bili
v ljubezni. A vi – profesorica ljubezni, kakor smo vas zmerjali – to ni bil navaden ideal! (Kraigher 17)

Pri obeh junakinjah je prav tako prisoten vpliv očeta. Na Pepino vpliva očetova pohotnost, ko
ga zagleda, kako zapeljuje sobarico, se tudi sama poda v erotično slo. Helmer pa Nori večkrat
očita, da je taka kot svoj oče, da ne zna razpolagati z denarjem in da je zapravljiva. Torej
lahko rečemo, da so v obeh dramah prisotni naturalistični elementi, to je vpliv okolja in
dedovanja.
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Pepina je podedovala očetovo kri, ki jo je zapeljala v razvrat. Okoliščine pa so dodatno
pripomogle, da se je v njej prebudilo podedovano. Helmer Nori očita podedovano
lahkomiselnost in očetovo nemoralnost, ker namreč ni bil sposoben obdržati pridobljenega.
Tukaj je treba omeniti še Ranka, ki trpi zaradi očetove izprijenosti v preteklosti, saj boleha
zaradi gnilega okolja v katerem je moral odraščati.
V obeh dramah nastopata zdravnika, Podboj in Rank, ki imata nekaj skupnega. Namreč, oba
sta naklonjena glavnima junakinjama, čeprav na povsem drug način. Podboj je bil v
preteklosti s Pepino, a le iz telesnega užitka, medtem ko je Rank Norin zvesti prijatelj, ki je
na skrivaj vanjo zaljubljen. Tudi njun odnos je pristen. Nora se z njim celo bolje razume kot s
svojim možem, saj se pred njim počuti svobodno, poplesuje, razkriva mu svoje skrivnosti in
je mandlje, ki ji jih je Torvald prepovedal. Njuno pristnost najbolje opazimo, ko pride na
obisk Lindejeva. Ranku je Nora o svoji prijateljici že pripovedovala, medtem ko je Helmerju
ni niti omenila.
LINDEJEVA: Ko si me včeraj predstavila, mi je dejal, da je tukaj v hiši večkrat slišal moje ime;
pozneje sem pa opazila, da se tvojemu možu tako rekoč niti sanja ne, kdo sem pravzaprav. Kako bi
torej mogel doktor Rank?
NORA: Oh, vse je popolnoma res, Kristine. Torvald me ima namreč tako nepopisno rad, zato me hoče
imeti popolnoma zase, kakor pravi. Prve čase je bil skoraj ljubosumen, če sem mu le omenila koga od
svojih dragih domačih. Tako sem se kajpak temu odvadila. Z doktorjem Rankom se pa kar naprej
pogovarjam o takih rečeh; ker strašno rad posluša o tem, razumeš. (Ibsen 78)

Torej, s Helmerjem imata čisto površen odnos, ne pogovarjata se o osebnih stvareh, ker
njemu tako ustreza. Z Rankom, ki je samo prijatelj, pa delita skrivnosti in veselje in oba pri
tem uživata. Sicer je videti, da se je Nora s takim odnosom sprijaznila, konec pa bo pokazal
drugače.
Podboj je na trenutke nesramen in ciničen, se pa čuti povezanost med njim in Pepino. Oba
podobno razmišljata, ločita med ljubimkanjem in ljubljenjem in Pepina je prva, ki ji razkrije,
da se bo poročil, kar pa pove na tak način, kot da je zares odkril »biser v školjki«. Poleg tega
pa začuti, da je na Pepini nekaj drugačnega. Začutil je, da izžareva ljubezen in takoj je vedel,
komu je ta ljubezen namenjena.
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PODBOJ: Nekaj sem našel, milostiva! Čudom se boste čudili!
PEPINA ga pogleda pozorneje: Vi ste našli?
PODBOJ šepetaje: Oženim se, milostiva!
PEPINA se nasmehne: Čestitam! A to je seveda še tajnost? Hoče v ozadje.
PODBOJ jo pridrži: Ne zamerite, milostiva, nekaj novega vidim v vas ... Ljubezen? Ali ste našli
ljubezen? Jo gleda pozorno, poišče Maksa s hitrim pogledom preko odra, potem zelo naglo k Pepini, ki
se mu hoče odtegniti. Ali ne vidite, da je tudi v meni nekaj novega? ... Izdal sem vam, da se oženim!
PEPINA: Torej ste jo vi našli – ljubezen?
PODBOJ: Ljubezen, milostiva!
PEPINA: Resno? Kakor mladenič?
PODBOJ: Do norosti, milostiva! (Kraigher 24–25)

Njun odnos je tukaj izredno iskren. Ni zbadanja, ni preteklosti, kjer sta delila zgolj telesne
užitke, ampak le njuna misel o pravi ljubezni. Pepina tukaj ni ne zapeljiva, ne cinična,
kakršna je skoraj v celotni drami (razen pri Maksu), ampak iskrena. Pristnost dodatno
poudarjajo kratke replike, saj jima sploh niso potrebne besede, da bi razumela drug drugega,
dovolj je le beseda ljubezen.
To lahko povežemo še z ljubezenskim trikotnikom, ki pa ni ljubezenski trikotnik v pravem
pomenu besede. Nora vse tisto, česar ne najde v Torvaldu, najde v Ranku, vendar se nikoli ne
zgodi nič med njima. Pri Pepini pa je drugače, bila je z obema Toninovima prijateljema,
Podobojem in Lubinom, a do njiju nikoli ni začutila tako močne ljubezni kot do Maksa,
Toninovega brata. Pepina se sicer sploh ne počuti, kot da Tonina vara, saj je tako obsedena z
iskanjem »bisera v školjki« oziroma prave ljubezni, da zanjo od tistega trenutka obstaja le
Maks in nihče več.
Dramama je sorodna tudi vloga prijateljice. Nora in Lindejeva sta prijateljici iz mladosti.
Njuna usoda je celo nekoliko podobna, obe se poročita zaradi denarja. Lindejeva je
potrebovala denar, da je lahko skrbela za mater in brata, zaradi česar propade njena ljubezen s
Krogstadom.
Tudi Olga in Pepina sta si podobni. Obe delujeta samozavestno. Tudi Olga je imela veliko
romanc v preteklosti, a za razliko od Pepine, je ona iskala le zabavo in užitek, nikoli ni
hrepenela po čisti ljubezni, zato tudi ne razume Pepine, ko ji pove, kaj zares čuti do Maksa,
celo zapeljuje ga v njeni prisotnosti. Prav tako Lindejeva ne razume Norinega hrepenenja,
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trudi se ji pomagati in s tem se na neki način strinja, da zakon ne more biti zgrajen na laži, a
vseeno ne prodre v bistvo Norinega hrepenenja.
V dramah ob glavnih junakinjah nastopata še mačeha in pestunja, ki sta v bistvu nadomestilo
za umrli materi, vendar sta si popolnoma različni. Pestunja je izjemno skrbna, polna
materinstva, celo obljubi Nori, da bo ona skrbela za njene otroke, medtem ko je Strelovka
polna sovraštva in Toninu govori proti Pepini, čeprav je tudi sama enako grešila v preteklosti.
NORA jo objame okrog vratu: Ti stara Anne-Marie, ti si bila tako dobra mati zame, ko sem bila
majhna.
PESTUNJA: Mala Nora, sirotica, ker ni imela druge mame kakor mene.
NORA: In če bi moji malčki ne imeli nikogar drugega, vem, da bi jim bila ti ... /.../ (Ibsen 76)

STRELOVKA: Kadar pride čas, da se pogreznejo tla pod teboj ... Jaz samo čakam tega trenutka. Tako
neumen pa vendar ni, da bi mirno trpel, ko se ti z drugimi zabavaš pod njegovo streho.
PEPINA: Ah, dajte no, pridigujete no, mamica! Najvzglednejša, najpravičnejša mamica! Saj to je bilo
samo obrekovanje takrat, ko se je krohotalo celo mesto vašim zaljubljenim pismom na vašega komija
... ki ste mu lastnoročno pospravljali postrešju! In oče vas ni postavi na cesto, čudno!
STRELOVKA: A tebe, kača, tebe še doleti tudi to. Jaz ne bom molčala več dolgo; preveč je že teh
komedij. Njega pa tudi nakurim, tvojega študenta. (Kraigher 10–11)

Ta dva odnosa sta opazno različna. Pri Nori in Pestunji je čutiti pristen materinski odnos,
medtem ko pri Strelovki in Pepini začutimo sovražno in tekmovalno nastrojenost.
V obeh dramah je prisotna analitična pripoved, ki se nam razkriva sproti, predvsem preteklost
glavnih junakinj, Pepine in Nore.
Pepina se je pri 16ih letih vrnila iz samostana. Ker je bila zelo lepa in zanimiva je imela
ogromno ponudb, toda vse je zavračala, ker je bila s svojimi sanjami drugje, nekje visoko. Ko
pa je bila nekoč neopazna priča očetovi pohotnosti, je tudi njo popadla erotična sla. Njeno
telo je iskalo greh, duša pa je hrepenela po čisti ljubezni, po »biseru v školjki«, a je v vsakem
moškem našla »donhuana«. Ni se poročila iz ljubezni, a kljub temu njeno upanje in
hrepenenje ni zamrlo in potem se je pojavil Maks, Toninov mlajši brat, ki pa zatre njene
sanje, saj je tudi on le eden izmed »donhuanov«.

20

Norina preteklost pa je nekaj povsem drugega. Nora ni resignirana zapeljivka, ki bi imela
vajeti nad moškimi zapeljivci, je ravno nasprotno, ljubeča žena in mati. Njena zmota leži v
menici, na kateri je ponaredila podpis, zato da bi možu rešila življenje. S skritimi manjšimi
deli se trudi odplačati dolg. Skuša mu v vsem ustreči, le da bi bil srečen, vendar je tudi pri
njej prisotno hrepenenje, hrepenenje po »tistem čudovitem«, ki je na neki način podobno
Pepininem hrepenenju – po iskreni ljubezni. Ko bi mož izvedel za menico in bi ji odpustil,
ker bi razumel njen namen, da ga je hotela rešiti, ker ga ljubi, bi šele takrat lahko zaživela kot
prava, in ne samo navidezno srečna zakonca.
Junakinji povezuje tudi zakon iz preračunljivosti. Nora se poroči s Helmerjem, ker je bilo
tako najbolj po volji njenega očeta, Pepina pa se poroči s Toninom, ker je pomagal njenemu
očetu, da vzcveti trgovina in ker se je v njeni bližini vedel kakor pes. Zakon iz
preračunljivosti se vidi že v samem odnosu. Norino razmerje do moža na začetku je vse prej
kot odklonilno, medtem ko pri Pepini takoj začutimo bližajoče razsutje. Za razliko od
Helmerja se Tonin ob ženi spremeni. V mladosti je bil nepopravljiv donhuan, kasneje pa v
Pepini išče večno žensko, medtem ko je Helmerju pomemben le ugled in se svoje žene niti ne
trudi spoznati. Tonin je bolesten ljubosumnež, ki si na vse načine prisvaja Pepino, saj čuti, da
bo v njuno razmerje posegel nekdo tretji, kajti ve, da Pepina hrepeni po tisti resnični ljubezni
in se prav dobro zaveda, da to ni on, kar iskreno razkrije svojemu bratu Maksu.
TONIN šeta zopet zamišljeno: Da, da! Jaz čakam in prežim, kdaj pride pravi. In trepetam pred tistim
trenutkom, ker takrat pride pogin – zame ... V tej ženski je toliko ljubezenske sile – in do danes še ni
bruhnila na dan. /.../ A kakor bi ji bilo usojeno, iskati in samo iskati in nikdar najti .. vedno več se
kopiči razočaranja v nji, vedno več zagrizenosti, vedno več pikrosti – kakor v ostareli deklici, ki se ne
more znebiti svojega devištva ... Ker Pepini ni samo za moža; njej je – se zopet ustavi pred Maksom –
za dušo ji je! /.../ (Kraigher 62–63)

Helmerju pa največ pomeni Norin videz, zato da izpade dobro pred družbo. Lahko bi celo
rekli, da je Nora njegov okras. To najbolje razberemo iz tega, da Torvald Nori prepove jesti
mandlje, da ne bi imela grdih zob. Ni mu toliko za njen užitek kakor pa za njen videz.
RANK: Lejte si no, lejte: mandlji. Mislil sem, da so tukaj prepovedani?
NORA: To že, samo tole mi je dala Kristine.
LINDEJEVA: Kaj? Jaz?
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NORA: No, no, no; nič se ne plaši. Ti pač nisi mogla vedeti, da jih je Torvald prepovedal. Povem ti, da
ga je strah, da ne bi dobila od njih grdih zob. Ampak prava reč – od samo enkrat! (Ibsen 61)

Tukaj vidimo, da si Nora ne upa niti priznati, da si je sama kupila mandlje, Torvaldovo
prepoved pa obravnava kot nekaj razumevajočega, dozdeva se nam, da ji je samoumevno, da
mora biti lepa za svojega moža, ali bolje rečeno za družbo, v kateri se nahaja njen mož.
Torvald in Tonin sta si podobna po avtoritativnih položajih, ki jih imata v družbi. Oba sta
ambiciozna pravnika, ki dajeta veliko na ugled. Od svojih zakonov pričakujeta predvsem
uglajeno zunanjost in ne toliko etično vrednost. Pri Helmerju se to še posebej vidi, ko izve za
ponarejen podpis.
HELMER: /.../ To stvar je treba za vse na svetu potlačiti. In kar se tiče naju, je treba zaigrati, kakor da
je vse po starem. Vendar seveda samo na zunaj. Še naprej moraš ostati pod to streho; to je samo po sebi
razumljivo. Samo otrok ne boš smela vzgajati; teh ti ne morem več zaupati ... O, da moram to reči tebi,
ki sem te imel tako neznansko rad in te še zmeraj ...! Ne, pustiva to. Od nocoj naprej ne gre več za
srečo; zdaj morava reševati samo še razvaline, ostanke, videz. /.../ (Ibsen 111)

Tonin se prav tako zboji škandala, ko mu Pepina predlaga ločitev, pravzaprav se mu to zdi
popoln nesmisel.
PEPINA: Idiot! Gre k oknu v ozadju in gleda na vrt; potem se naglo obrne. Ločiva se torej!
TONIN prestrašen: Pepina!
PEPINA: Kaj zijaš? To je vendar edina rešitev za naju.
TONIN zmedeno: To je neumnost, Pepina! Molči! – Bodi raje poštena z menoj!
PEPINA: Ali se bojiš škandala?
TONIN: Neumnost! Pepina za božjo voljo ... kako ti pride kaj takega na misel? Ah, ti misliš, da sem
jaz še vedno ... Zakaj ne moreš govoriti z menoj? Kaj ti koristi to noro preziranje? – Pa saj ne najdem
besede, zaman iščem poti do tebe ... Ali naju mora res zadeti katastrofa, da se zbližava?
PEPINA: Mogoče! Poskusiva z ločitvijo!
TONIN: To je logika? Smešnost! /.../ (Kraigher 34)

Prav tukaj vidimo, da Toninu očitno Pepina pomeni nekaj več. Želi si razrešiti probleme in
boli ga Pepinino preziranje. Tonin se je spremenil, ni več tisti »donhuan« iz preteklosti, zdaj
jo ima iskreno rad, ampak njej to ne pomeni nič več, saj išče nekaj več, iskreno ljubezen, ki
bo taka od samega začetka. Pri Helmerju pa ne zaznamo prav nobenih čustev do Nore, saj
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izrecno poudari, da bosta idealen zakon samo zaigrala, zato da on ne bi izgubil svojega
ugleda.
Torvalda in Tonina ločuje še nekaj, kar se še posebej vidi na koncu drame. Ko pride do
škandala, se Helmer začne trezniti. Počasi začne doumevati, kaj pomeni »tisto čudovito« in
celo začne upati, da se bo uresničilo, a se up hitro razblini, ko Nora zaloputne z vrati in ga
zapusti.
HELMER: Nora – kaj ti bom za zmeraj ostal samo tujec?
NORA vzame potno torbo: Joj Torvald, potlej bi se moralo zgoditi tisto najbolj čudovito ...
HELMER: Tak povej mi že, kaj je to!
NORA: Potlej bi se morala oba skupaj tako spremeniti, da ... Ne Torvald, zdaj ne verjamem nič več v
kaj tako čudovitega.
HELMER: Jaz bom pa še naprej verjel. Na dan z besedo! Morala bi se bila torej tako spremeniti, da bi
...?
NORA: Da bi se moglo najino skupno življenje spremeniti v zakon. Zbogom. Odide skozi vežico.
HELMER se zgrudi na stol pri vratih in si pokrije obraz z rokami: Nora! Nora! Se ozre in vstane.
Prazno. Ni je več. Upanje se mu prebudi. Tisto najbolj čudovito ...?!
Slišati je, kako spodaj zabobne vrata, ko se zaloputnejo. (Ibsen 120)

Tonin pa za razliko od Helmerja zatočišče najde v smrti. Ne vemo, ali je samomor povzročil
sram, ki ga je občutil, ko je izvedel, da je njegova žena bila z njegovima prijateljema in celo
bratom. Občuti se celo razočaranje, da je Pepina videla biser v Maksu, njegovem bratu,
čeprav je bil le-ta isti »donhuan« kot vsi ostali. Mogoče pa je le ugotovil, da ni sposoben
živeti s tem, da bo Pepina poleg njega vedno iskala in ne bo nehala mirovati.
PEPINA se hitro obrne: Seveda, Tonin! Tudi Maks! On je bil zadnji, sedaj pride sodrga.
TONIN: Tudi ti, Maks?
MAKS obupno ihteč, se vrže Toninu pred kolena: Ubij me, brat!
TONIN drhteč v krčevitem plaču: O! ... O! ... Zdrvi skozi vrata na desni.
Podboj in Olga se naglo približata Pepini.
OLGA: Ti si bolna, Pepina. Saj vsa goriš! Pojdi, prosim te! Pojdi gor, Pepina!
PEPINA: Haha, bolna?! Pa še kako bolna! ... Maks me je ranil. Potegnil me je v nebesa in potem me je
vrgel dol ... kako bi se ne ubila? – Ah, Olga – ti si imela prav: v školjki ni bilo bisera.
Z desne poči strel. Olga, Podboj in Lubin planejo prestrašeno za Toninom.
MAKS, ki je ležal plakajoč na kolenih, skoči pokonci, pa obstane – kakor okamenel od groze – z
blaznim pogledom na Pepino.
PEPINA skomizgne z rameni: Zaradi take bagatele ... Jaz mu ne morem pomagati ...
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MAKS se zdrzne in zdivja za drugimi. (Kraigher 79–80)

Konec drame pove veliko tudi o junakinjah. Pepina doživi zlom iz podobnega razloga kot
Nora. Obe namreč hrepenita po nečem višjem, po »tistem čudovitem«, to je pravemu zakonu
moža in žene, ter po »biseru v školjki«, to je iskreni ljubezni. Nobena od njiju tega ne najde, a
na to odreagirata povsem drugače. Pri Nori gre predvsem za uveljavljanje in na koncu to
pravzaprav doseže oziroma si pusti odprto pot pri uresničevanju tega cilja. Norino hrepenenje
sicer je strahotno prizadeto, ni pa povsem uničeno, zanjo obstaja upanje in to prav s tem, ko
gre in si da možnost, da bo spoznala samo sebe in poiskala svoj pravi jaz. Pepina pa se zdi, da
na koncu popolnoma obupa nad iskanjem ljubezni. Pravzaprav je tako resignirana, da se ji
možev samomor zdi popolna neumnost. Tako je obremenjena in izčrpana od silnega iskanja
nečesa, kar ne obstaja, da so njena čustva v celoti otrpla ali pa se ji njen »biser v školjki« zdi
veliko pomembnejši, kakor možev samomor, ki ga je na neki način povzročila ona. Vendar ni
le Tonin tisti, ki je izgubil življenje. Za Pepino je »biser v školjki« pravzaprav življenje, cel
smisel obstoja, tega pa ni našla, in še huje, spoznala je, da je obsojena zgolj na to, da išče, a
nikoli najde.
Torej lahko trdimo, da je Nora veliko bolj odločna kot Pepina, čeprav se le-ta kaže kot
ženska, ki obvladuje okolico, jo pogosto ironizira, a v trenutku, ko gre za ljubezen, začne
moledovati. Nora pa ravno obratno, na začetku se nam zdi grozno podrejena možu, saj ga
mora ubogati, da ne zapravlja, ne je mandljev itd. Na koncu pa, ko se odloči, da ga bo
zapustila, je moževo govoričenje ne odvrne od zahteve po polni svobodi, ki šele edina
pogojuje možnost ljubezni, in že s svojim odhodom Nora naredi velik korak k tistemu, čemer
stremi, uveljavljanju!
Sodeč po številnih podobnostih lahko trdimo, da je Ibsenov vpliv prisoten pri Kraigherjevi
Školjki, predvsem ker tudi on obravnava problem lažnivosti zakonske zveze kot ospredje
družbene naprave. Sam Kraigher se ni strinjal s tem, saj Dušan Moravec (59) v svoji
monografiji o Kraigherju govori o tem, kako sta Borko v dnevnem in Kralj v revijalnem tisku
vzporejala dramo z Ibsenovo Noro. Kraigher pa je to zanikal v Kraljevi »Polemiki«, ko sta
debatirala o naturalizmu in neoromantiki. Zgrozil se je ob Kraljevi izjavi, da je Školjka tezna
drama in tako podobna Ibsenovi. Prizna, da je sicer Ibsena malo prebiral, ampak zelo
površno. Tudi Katarina Torkar (44) v svoji diplomski nalogi sklepa, da sta drami kljub
podobnostim, po svojem konfliktu in idejnem sporočilu oblikovani precej različno. To je
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seveda točno, saj je Ibsen želel predvsem poudariti uveljavljanje posameznika. Žensko si je
izbral za tak lik, ker je bila v tistem obdobju najbolj zaničevana, tako mu je bilo lažje
dokazati, kaj pravzaprav hoče. Da prav vsak posameznik lahko sam odloča in je dolžan
oblikovati lastni jaz. Kraigherjeva drama pa je »drama visoke ljubezni, ker gre preko
hrepenenja spojitve teles v hrepenenje po harmoniji duš«. (Moravec 56)
To pa ne pomeni, da Ibsenov vpliv ni prisoten. Vzrok te razlike je v tem, da realizem v
Sloveniji takrat ni bil toliko razvit. Janko Kos (258) ugotavlja, da je Kraigherjevo Školjko
mogoče primerjati z Noro prav zaradi problema ženske v meščanskem zakonu. Razlike pri
idejni zasnovi pa se pojavijo zaradi tega, ker se je takrat dramski realizem – naturalizem cepil
na »postromantične in romantične prvine«. To je predvsem videti pri poveličevanju čustev,
osredotočanju na lastne strasti in notranje boje, kar se najbolje izrazi pri liku Pepine.

4. ALOJZIJ REMEC: MAGDA

Vladimir Kajzovar (62) piše o Alojziju Remcu, da je zanj značilna simbioza realizma, nove
romantike, dekadence in simbolizma, vsaj kar se tiče njegove poezije. V pripovedništvu in
dramatiki pa je bil precej bolj pod vplivom ekspresionizma. Prav tako Magdo uvrščamo v
ekspresionizem, saj je po letnici nastanka, 1924, ekspresionistično besedilo. Temu priča tudi
postajna tehnika, ki je v tej drami precej izrazita, saj avtor pokaže propadanje glavne
junakinje v 12 različnih slikah. Res pa je, da zaradi prikazovanja spolne ljubezni in po
nekaterih motivnih posebnostih (ženska kot prinašalka zla in podoba »sladke deklice«)
povzema nekatere findesièclovske literature. Res je, da so ekspresionisti po eni strani
zagovarjali platonsko erotiko, saj so morale biti energije usmerjene v duhovnost, po drugi
strani pa je ekspresionizem po dekadenci podedoval povsem drugačen koncept: seksualnost
kot popolno nasprotje meščanske morale. Drama torej kaže hinavsko družbo, ki postavlja na
videz in v zavesti mnogo pripovedi, posebno spolne, a se jih ne drži. Je drama o realni
nezmožnosti krščanske dobrote in civilne enakopravnosti.
Kajzovar (37) trdi, da je Magda deloma socialna drama, sicer pa drama krvi in krivde. Prav
tako sklicuje na Franca Zadravca, češ da Magda spada v območje ekspresionističnih agatik z
moralistično katarznim učinkom in usodnostno dramatiko, saj Zdravnika uniči strup
Magdinega telesa. Kajzovar (38) pravi, da je vzrok, da delo ni doživelo velikega sprejema,
Remčevo nihanje med verizmom, naturalizmom, parabolo in simbolizmom, ki je sploh
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značilno za njegovo ustvarjanje. Najverjetneje bi bilo drugače, če bi bilo napisano snovno
enotneje.
Za Katjo Mihurko Poniž (114) pa je to delo nekaj posebnega predvsem zato, ker avtor
poskuša gledati na ljubezen skozi oči ženske in se na koncu postavi na stran le-te.

Drama prikazuje Magdino življenjsko pot, ki jo zaznamujejo predvsem njena razmerja z
moškimi. Že od samega začetka se vse vrti okoli ljubezni in to so tudi prve besede, ki jih
spregovorijo dramske osebe, Medicinec in Peter namreč razpravljata o odnosu med ljubeznijo
in poroko. Magda je lepo mlado dekle, ki dela kot sobarica. Peter je vedno ob njej in jo
neizmerno ljubi. Magda pa mu čustev ne vrača, Peter se ji le smili in se zaveda, da je dober.
Magda se zaljubi v Medicinca, ki ji obljublja poroko, a jo na koncu zapusti. Za njim spoznava
moške, ki vsi nosijo masko moškega iz prejšnjega prizora. Vsi pa jo spominjajo posebej na
Medicinca. Iskanje ljubezni oz. Medicinca v drugih moških jo vodi v vedno slabše razmere,
celo do poskusa samomora. V osmem prizoru je prikazan vrh njenega propada. Magda je
prostitutka. Moški, ne da so ji uničili samo dušo, uničili so ji tudi telo. Na koncu se Magda
sreča z Zdravnikom, ki je v bistvu Medicinec. Izve, da boleha za sifilisom. Zdravnik jo obtoži
na precej ironičen način: »Ali sem te morda jaz, nedolžno deklico, poslal med vlačugice?«
(Remec 72) V bistvu je res on tisti, ki jo je pripeljal do propada. Dal ji je lažno upanje, ji
obljubil večno ljubezen in poroko, čeprav že na začetku zagovarja, da je dovolj ljubezen
sama, ki je del mladosti. Tak način razmišljanja ga vodi v lepo življenje, ker nikoli ni bil
čustveno prizadet. Zdaj je uspešen zdravnik, poročen in ima otroke. Magda ga na koncu
prosi, da bosta skupaj, on pa jo ima za zblaznelo, noče je niti pogledati, saj se njun stan tako
razlikuje in ga je sram, da ju kdo vidi. Ko je bil še študent, si je lahko privoščil zabavo, zdaj
bi ga gledali postrani, če bi ga videli z njo. Ko jo zavrne, Magda skoči v reko, upajoč, da bo
vsaj imel slabo vest, če umre, njega pa se to niti najmanj ne dotakne. Na smrtni postelji je ob
njej spet Peter, ki je ni zapustil skozi celo dramo. Na koncu se njeno truplo nahaja v secirnici,
kjer bo Zdravnik še poslednjič onečedil njeno telo, ampak se ureže in se zastrupi z njeno
krvjo.
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4.1.PRIMERJAVA NORE IN MAGDE
Ibsenovi Nori in Remčevi Magdi so skupne izredno podrobne didaskalije. Omenita vsak
detajl in posredno nakažeta čas, v katerem naj bi se trenutno dejanje oziroma scena odvijala.
Udobno in okusno, pa ne drago opremljena soba. Vrata na desni v ozadju v vežo, vrata na levi v ozadju
v Helmerjevo delovno sobo. Med obojimi vrati pianino. Sredi leve stene vrata, malo bolj spredaj okno.
Pri oknu okrogla miza z naslanjačem in majhno zofo. V desni steni malo bolj proti ozadju vrata, malo
bolj proti ospredju pa lončena peč z nekaj naslanjači in gugalnikom. Med pečjo in stranskimi vrati
mizica. Po stenah bakrorezi. Polica s porcelanskim figuricami in drugimi drobnimi umetninami;
manjša knjižna omara s knjigami v luksuzni vezavi. Na tleh preproga; v peči gori. Zimski dan.
V veži zvoni; čez nekaj časa slišimo, kako se vrata odpro. Nora dobre volje pribrenči v sobo; na sebi
ima plašči in v rokah cel kup paketov, ki jih odloži na mizo na desni. Vrata v vežo pusti za seboj odprta,
da vidimo postrežčka z božičnim dreveščkom in košaro; to dvoje ta izroči služkinji, ki jima pride
odpirat. (Ibsen 45)

Na kavarniški terasi sede ob vinu MAGDA, na njeni desni MEDICINEC, na levi PETER, kakor so
prišli z nedeljskega izleta. Za ograjo, ki je tik za njimi, se svetlika v mesečini aprilske noči jezero. Na
drugem bregu pa se temne nasadi v parku pred mestom. Bliža se polnoč. (Remec 5)

Drami pa imata tudi razlike, ki se jih opazi že na prvi pogled. Za Magdo je značilna postajna
tehnika, kar pomeni, da »vsak posamezni prizor predstavlja bistveno eksistencialno situacijo
v protagonistovem življenju, ki je prikazano kot pot, polna preizkušenj«. (Mikeln 6)
Scene: 1. Na kavarniški terasi ob jezeru. 2. V sobi pri gospodi, kjer Magda služi. 3. V študentski sobi.
4. Ob klopci v parku. 5. Na policijskem komisarijatu. 6. V kavarniški sobici. 7. Pred ponočnim
zabaviščem. 8. V Magdini sobi, odprti vsakomur. 9. V sobi v bolnišnici. 10. Na mestnem mostu. 11. V
bolniški sobi. 12. Pred dvorano za siciranj«. (Remec 3)

Kraje dogajanja Remec našteje že v uvodu, takoj po seznamu oseb, kar pomeni, da so točno
določeni. Večinoma gre za zaprte prostore, ki znajo biti opisani precej podrobno. Enako velja
za zunanje prostore. Poleg tega pa scene označi tudi časovno, saj na začetku napiše, da prvih
sedem scen in zadnje štiri preleti kratko razdobje, medtem ko osmo sceno ločijo dolga leta
ponižanja in propadanja. Najbolj pogoste oznake za čas se nanašajo na svetlobo, npr. jutranji
polmrak, jutranja svetloba, mesečina ... Določeni so tudi meseci ali letni časi.
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Mesec sveti v pozni jesenski noči na klopco v parku. Na njej sedita PETER, zavit v pelerino, in
MAGDA v poletni obleki tesno drug ob drugem in prisluškujeta tajnostnemu življenju noči, padanju
zadnjega listja na belo pot, ki pelje od desne na levo, in ptičjim glasovom v drevju. (Remec 29)

Tako označevanje časa in prostora v drami je po Zali Mikeln (11) povezano s stopnjo
realističnosti dogajanja, in sicer realističnosti v smislu ustrezanja vsakdanji stvarnosti.
V Magdi dobimo osnovne informacije o dramskih osebah že z njihovim seznamom, kjer jih
Remec označi. Magda je »ubogo dekle, ki pretrpi vse od služkinje do izgubljenke na cesti«.
Peter je »mizarski pomočnik, ki jo ljubi do konca«. Medicinec, Detektiv, Policijski komisar,
Trgovski agent, Zvodnik, Pesnik, Zdravnik so »vsi eden in isti Magdini ljubezni«. (3)
Posplošena imena moških spominjajo na ekspresionistično dramatiko. Moški so določeni
zgolj s svojim poklicem, v Magdinih očeh pa so izenačeni. Remec že pred začetkom
ovrednoti njihov pomen. Pomembni so le zaradi vloge, ki jo odigrajo v Magdinem življenju.
Poklic jih zaznamuje predvsem zato, ker določa njihove lastnosti, njihovo ravnanje in odnos
do Magde, v njenih očeh pa so vsi isti. Remec to poudari v didaskalijah, da nastopajo v maski
moškega iz prejšnjega prizora. To dodatno poudari z opisom teh moških, ki so si vsi podobni,
saj so vsi urejenega in elegantnega videza.
Na policijskem komisarijatu sedi za mizo, natrpano s spisi in knjigami, policijski KOMISAR v maski
detektiva. Zelo mlad je, zelo osoren, zelo uraden in zelo trmast /.../. (Remec 37)
V sprejemni in ordinacijski sobi velike bolnišnice sedi ob mizi s spisi, knjigam i,preiskovalnimi aparati
itd. v belem zdravniškem plašču ZDRAVNIK v maski pesnika iz prejšnje scene. Lase ima kratko
postrižene, brado negovano, vsa njegova zunanjost kaže solidnega človeka. /.../. (Remec 68)

Izstopa seveda Medicinec, Pavel, ki edini ne nosi maske, ker nastopa prvi. Na koncu, ko je
Zdravnik, sicer ima masko moškega iz prejšnjega prizora, a le za to, ker Magda še ne ve, da
je on tisti, ki ga išče.
Ibsenova drama Hiša lutk, (Nora) pa obsega tri dejanja, ki se odvijajo v treh zaporednih dneh.
Za razliko od Magde je Nora bolj intimna drama, ker se vse dogaja na enem mestu. Na ta
način je Ibsen poskušal osvetliti okoliščine, ki vplivajo na osebo. Za razliko od Magde v Nori
osebe spoznavamo sproti, skozi besede nastopajočih.
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KROGSTAD: /.../ Ravno sem sedel v Olsenovi restavraciji, ko sem videl vašega moža, kako gre po
ulici ...
NORA: No, in?
KROGSTAD: ... z neko damo
NORA: Kaj potlej?
KROGSTAD: Mi mogoče dovolite, da vas vprašam: Kaj ni bila ta dama gospa Lindejeva?
NORA: Bila.
KROGSTAD: Je šele zdaj prišla v mesto?
NORA: Ja, danes.
KROGSTAD: Najbrž je vaša dobra prijateljica?
NORA: Ja, seveda je. Vendar ne vidim ...
KROGSTAD: Svoj čas sem jo tudi jaz poznal. (Ibsen 65)

Že iz tega se da razbrati, da sta Lindejeva in Nora prijateljici, poleg tega pa vidimo, da si
Lindejeva in Krogstad delita skupno preteklost.
Dramama je načeloma skupen tudi simboličen naslov, Hiša lutk in Magda. V Ibsenovem
naslovu se skriva ogromno. To, da je Helmerjev in Norin zakon le igra in da je Nora zgolj
njegova marioneta oziroma lutka, kakor je bila svojemu očetu. Kakor sem že na začetku
poudarila, se v Nori tudi znotraj drame pojavlja ogromno simbolov, v Magdi pa je to drugače.
Simbolov pravzaprav ni razen v njenem imenu in naslovu, ki pa je njeno ime. Iz imena
Magda oziroma Magdalena lahko razberemo tematiko, prikazovanje življenjske usode
dekleta, ki v očeh družbe velja za grešnico, naslednico svetopisemske Magdalene. Razlika je
v tem, da Remčeva Magda ne doživi spreobrnitve. Katja Mihurko-Poniž (110) meni, da se
spreobrnitev ne zgodi, ker Magda v svoji bližini nima nikogar, ki bi jo lahko spodbudil, da bi
stopila na drugačno pot, kot ji je bila usojena. Moje mnenje je, da ta oseba je obstajala, Peter,
le da ni poznal pravega načina, kako jo spreobrniti, saj jo je z obsojanjem samo še bolj rinil v
napačne odločitve, kar se najbolje vidi v 7. sceni, ko Peter sreča Magdo v ponočnem
zabavišču in ji začne pridigati.
PETER: /.../ Ali te ni sram, da si se šla prodajat tja noter, da si moškim na ponudo, vlačuga?
MAGDA (vzklikne od bolesti): Ti mi to očitaš?
PETER: Dá, jaz, ki sem te rad imel, ki bi bil dal dušo zate, ki bi te rajši zabodel, kakor videl nečistnico!
Jaz ti pravim to! (Sune Magdo od sebe, da pade ona na koleno.)
MAGDA (povzdigne roke): Ne sodi me, Peter, za Boga te prosim!
PETER: Sama si se obsodila: vlačuga si!
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MAGDA (vstane, se umakne k vratom, grlo ji stiska žgoča bolest): To praviš ti, pridigar! Postavil si se
za sodnika, vzrastel nad menoj in misliš, da si velik! Prav, vlačuga sem ... Toda tisti, ki me je poslednji
sunil skozi ta vrata – to si ti. (Remec 58)

Vidimo, da Magdo zabolijo Petrove besede, saj je bil on tisti, ki ji je vedno stal ob strani, zdaj
pa jo celo on obtoži za njena dejanja. Preden je njega srečala v zabavišču, je nameravala
odkloniti to službo, saj je vedela, da ni zanjo. Po Petrovih besedah pa se odloči tam ostati.
Res je, da ne moremo obsojati samo Petra, ker Magde ni spreobrnil. Problem je v tem, da
Magdino srce nikoli ni pripadalo njemu, še pred Medicincem je bila z njim zgolj zaradi
usmiljenja, kar tudi večkrat ponovi: »Smili se mi, ker me ima tako rad«. (Remec 7)
Ena izmed izrazitih razlik med dramama je ta, da je Ibsenova drama analitična, medtem ko
Remčeva ni. To pa lahko povežemo s temeljno razliko med junakinjama. Ibsenova junakinja
trpi zaradi pretekle zmote, vse dokler se ne izpove. Šele v zaključnem dialogu se je priborila
do spoznanja, kdo pravzaprav je in ji to odpre pot k rasti. Pri Magdi pa je ravno obratno, saj
sproti dela napake, ki se iz prizora v prizor stopnjujejo, kar jo na koncu vodi v pogubo, to pa
je značilno za postajno tehniko te drame.
V obeh dramah zasledimo motiv hrepenenja. Nora hrepeni po »tistem čudovitem«, to je po
iskrenem in nezlaganem zakonu. Za Magdo pa sploh ne vemo, zdi se, da hrepeni po poroki in
otrocih, v bistvu pa ima to pred nosom, saj bi s Petrom lahko dobila vse. Po eni strani pa je
videti, da bi ji bila poroka bolj zagotovilo, da bo moški ostal ob njej in je ne bo zapustil kakor
Medicinec. To v bistvu na neki način pove Trgovskemu agentu, ko jo prepričuje, naj ga
kasneje obišče: » /.../ Vidiš rada gledam tvoje lice, tvoje oči, tvoje čelo [vse to jo spominja na
Pavla]. Morda ti krivico delam, da ti ne verjamem ... Ko bo poroka, bom verjela, da je tudi
tvoje srce dobro ...«. (Remec 45)
V pogovoru s Petrom pa se nam zdi, da si Magda res želi poroke. Ne zgolj zaradi potrditve,
da je moški ne bo zapustil, ampak tudi zaradi tistega, kar pride zraven, otrok!
PETER: Bog ti daj srečo, Magda! Če boš bogata gospa in te kdaj srečam, te pozdravim in pojdem
mimo. A če se izteče drugače, bom do smrti hodil za tabo. Še v grob bi legel na tvojo stran.
MAGDA: Ne, ne, Peter! Živela bova. In če se poročim, mi boš moral ti nekaj podariti. Nekaj
navadnega, vsakdanjega.
PETER: Če bom le mogel.
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MAGDA: Zibelko mi boš naredil za prvega otroka. Preprosto zibelko, kakor jih imajo pri nas doma, z
rožami ob stranicah in z zvezdo nad vzglavjem in ob vznožju ...
PETER: Dom, dete in zibelko, vse bi ti dal jaz ... A ti nisi hotela in nočeš.
MAGDA: Ne: nočem; ne morem .... (Remec 50)

Peter bi ji vse to dal istega trenutka, a njeno srce ne pripada njemu. Magda si pravzaprav želi
poroke s svojim prvim moškim, z moškim, ki se mu je predala tako s telesom kot z dušo, z
Medicincem.
Njeno hrepenenje je torej bolj hrepenenje po moškem, tj. Pavlu, predvsem po njegovi
telesnosti, kar se vidi že v tretji sceni, ko jo Pavel zapušča.
MEDICINEC: Ne bodi sitna! Kaj ti pa manjka? S Petrom se sprijazni in bo vse prav. On te bo še vedno
rad poročil
MAGDA (kakor bi preslišala njegove besede): Saj to ne more biti resnica, ne more ... Da bi jaz mogla
pozabiti tvoj glas, tvoje oči, tvoje lice, tvoje roke! /.../ (Remec 26–27)

To se vidi tudi pri tem, da jo vsi ostali moški spominjajo nanj. Sicer se je treba zavedati, da je
hrepenenje po telesnosti popolnoma razumljivo v njenem primeru, saj ji je le to ostalo od
njega, le moški, ki so videti kot on, kajti njega več ni, kar tudi sama poudari v pogovoru s
Pesnikom:
» /.../ Cela vrsta jih je bil, tisoč, milijon, bi rekla. (Ga pogleda od bliže) Vsi so bili taki kakor ti, s
tvojim licem, tvojim čelom, tvojim glasom in tvojo dušo ... Pravzaprav jih ni bilo milijon, ne tisoč, niti
sto ne – en sam je bil, vsi drugi pa so drveli mimo mene kakor čreda rezgetajočih mezgov./.../«

(Remec 63)
V tem prizoru res omeni dušo, a vidimo, da je le-ta njena iluzija, ki jo je oblikovala sama
zaradi lepih besed, ki jih ji je Medicinec namenil na začetku:
Ne vprašuj! Vprašaj, zakaj gorijo nocoj zvezde tako nizko in svetló, zakaj diši cvetje s kostanjev v drevoredu
tako opojno sladkó, zakaj pedika prepelica tam daleč v polju tako tajno ljubó! Ali ne čutiš, da je vse to pesem
ljubezni? Ena sama pesem, dušica? (Jo poljubi.) (Remec 20)

Glede na to, da ga ves čas omenjamo v Magdi in je pravzaprav glavni razlog Magdinega
propada, za podobnost med dramama lahko omenimo še prisotnost zdravnika. V Hiši lutk
(Nora) Rank čuti iskreno naklonjenost, celo ljubezen do Nore, Magdo pa Zdravnik vrže v
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propad. Na začetku, ko je še Medicinec, ji namreč kaže ljubezen in naklonjenost, a ne vemo,
ali je to bilo le sredstvo, da jo zapelje ali je bil res zaljubljen, da pa jo je moral zapustiti šele
potem, ko je postal zdravnik, zaradi statusne razlike.
Torej, lahko tudi rečemo, da je v obeh dramah prisoten ljubezenski trikotnik, čeprav le-ta pri
Nori ni tako izrazit. So prizori, kjer se Nora vede zapeljivo do Ranka, on pa ji celo prizna
svojo ljubezen, a nikoli se nič ne zgodi med njima, saj je Nora do samega konca drame zvesta
Torvaldu. Res pa je, da ko je bila sama, je premišljevala o Ranku, a ga je videla zgolj kot
svojega odrešenika.
NORA: /.../ Potlej sem sedela tukajle in fantazirala, da se je starejši moški zaljubil vame ...
LINDEJEVA: Kaj! Kateri moški?
NORA: Eh, neumnost! In da je umrl in da so odprli njegovo oporoko, v kateri je z velikimi črkami
napisano: »Ves denar je treba nemudoma izplačati gospe Nori Helmerjevi. (Ibsen 58)

Nora sicer nikjer ne omeni Rankovega imena. To sicer lahko sami sklepamo, kajti Rank je bil
njen edini starejši prijatelj. Ker pa je bolehal za hudo boleznijo, ki jo je dobil zaradi očetove
razuzdanosti, se mu je bližala smrt. Slika pa se nam še bolj razjasni, ko Nora želi Ranka
prositi za to uslugo, vendar hitro odneha, saj ugotovi, da jo ima Rank iskreno rad.
NORA: /.../ Vi ste moj tolažnik in najboljši prijatelj, to dobro vem. Zato vam bom tudi tole povedala.
Glejte, za kaj gre, doktor Rank; morate mi priskočiti na pomoč, da nekaj preprečimo. Sami veste, kako
iz srca, kako nepopisno zelo me ima Torvald rad; nikoli si ne bi niti za trenutek pomišljal, da ne bi dal
svojega življenja zame.
RANK se nagne proti nji: Nora ... mislite, da je Torvald edini ... ?
NORA se rahlo zdrzne: Edini ... ?
RANK: Ki bi z veseljem dal svoje življenje za vas.
NORA otožno: A tako.
RANK: Sam pri sebi sem prisegel, da morate to izvedeti, še preden odidem. Lepše priložnosti zlepa ne
bom našel. Tako, Nora, zdaj veste. In zato tudi veste, da se meni lahko zaupate kakor nikomur
drugemu.
NORA vstane; preprosto in mirno: Dovolite mi, da odidem. (Ibsen 86–87)

Med Noro in Rankom je veliko in iskreno čustvo. Za razliko od Helmerja, ki da več na ugled,
kakor na Noro, kaj pa šele njeno življenje, je bil Rank pripravljen storiti vse za njeno srečo.
Nora prav tako pokaže svojo veličino in iskrenost, saj ni mogla prositi za tako veliko uslugo
32

človeka, ki jo ima neizmerno rad. Res je, da ona njega ni imela rada na isti način, ker postane
otožna, ko se ji Rank izpove, ker uvidi, da ne bo konec njenega problema, iskreno pa je cenila
njegovo bližino in zvesto prijateljstvo.
Pri Magdi je ljubezenski trikotnik prisoten skozi vseh 12 scen, le da je poleg Petra vedno
drugi moški, čeprav ima vodilno vlogo Medicinec, ker v vseh moških išče prav njega. Odnos
Ranka in Nore nas spomni na odnos Petra in Magde. Peter ji stoji ob strani skozi vse scene.
Neizmerno jo ljubi, Magda pa ima rada njegovo bližino, a mu ne more vrniti čustev v enaki
meri. Sicer, ko se ji godijo nesreče, se najprej zateče k njemu in je srečna, ko je ob njeni
smrtni postelji, kajti je takrat ni več strah in končno v miru umre, a ji vseeno zadnja misel
ostane pri Pavlu.
PETER: /.../ Magda, sedaj mi povej: ali naj ga ubijem? Kakor sveto izporočilo mi bo, kar ukažeš. Še to
noč ga poiščem in zabodem!
MAGDA: Ne, ne, Peter! Naj živi! Pozdravi ga in mu povej, da sem še to uro mislila nanj! .... (Remec
81)

V obeh dramah je poudarjen pomen družbenega statusa, a na drugačen način. Obema
junakinjama je umrla mati, le da je Nora bila premožna in sta zanjo skrbela oče in pestunja.
Magda pa je morala služiti pri tujih ljudeh, da bi se lahko preživljala, torej je že od samega
začetka zaznamovana.
V Nori se pomen družbenega statusa najbolje kaže pri Helmerju, ki mu je pomembno le, kako
bo navzven videti njegova družina in kaj si bo družba mislila o njem, kar se še posebej vidi
na koncu, ko izve za ponarejeno menico in ko Nora hoče oditi.
HELMER: /.../ In kar se tiče naju, je treba zaigrati, kakor da je vse po starem. Vendar seveda samo na
zunaj. Še naprej moraš ostati pod streho; to je samo po sebi razumljivo. Samo otrok ne boš smela več
vzgajati; teh ti ne morem več zaupati ... /.../ Od nocoj naprej ne gre več za srečo; zdaj morava reševati
samo še razvaline, ostanke, videz. (Ibsen 111)

V Magdi pa je prisotna statusna razlika skozi celo dramo. Že na samem začetku, ko se Magda
sprašuje, zakaj bi si Medicinec želel njo, sobarico. Potem pa jo Medicinec zapusti, ko gre v
tujino iskat službo. Dokler je bil še študent, razlika med njima še ni bila tako navzoča, zdaj,
ko bo postal zdravnik, si ne more privoščiti, da bi ga videli z njo, sobarico, kar ji celo pove.
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MAGDA (ki čaka zaman par hipov na odgovor): Vem, da nisi tak in da je tudi tebi težko, da se morava
ločiti. (Gre k njemu in se ga oklene.) Saj ne bo za vedno! Da ti bo slovo lažje, te spremim na postajo.
MEDICINEC: Ni mogoče. Daj si dopovedati, Magda! Ali naj vsakdo vidi in ve, da si moja ljubica?
MAGDA: Vikala te bom, kovček ti ponesem in gospod doktor ti porečem, da bodo ljudje mislili, da
sem tvoja služkinja. (Remec 27)

Na koncu pa je še manj pričakovati, da se bo Medicinec ozrl nanjo, saj je postal uspešen
zdravnik, Magda pa je vlačuga.
Iz tega odlomka lahko vidimo tudi karakter Magde in ugotovimo, kaj jo loči od Nore. Nora
resda je Helmerjeva igrača in nima izoblikovane osebnosti, a se nikoli ne pusti ponižati, kar
najbolj pokaže na koncu, ko zapusti Helmerja, saj se je zavedla, da je pomembna tudi njena
sreča.
Pri Magdi pa vidimo že iz izjav, da se je pripravljena celo pretvarjati, da je služkinja
Medicincu le zato, da bi jo vzel s sabo. Za razliko od Nore Magda ni pripravljena zrasti,
zmeraj bolj pada v večje brezno, na koncu jo to celo odpelje v smrt.
Res je, da se tako Remec kot Ibsen postavita na stran ženske, kar je bilo zelo neobičajno za
tisti čas. Remec poudarja dvojno moralo družbe, ki ne kaznuje in ne obsoja zapeljivca, tj.
moškega, temveč vse breme naložijo dekletu. Skupna točka pri obeh pisateljih je ta, da
pokažeta, da si moški zaradi svojega položaja lahko privošči ponižujoč odnos do ženske. Da
sta se postavila na nasprotno stran, se predvsem vidi na koncu drame. Nora zapusti moža, z
namenom poiskati sebe in lastno srečo. Magda, čeprav mrtva, Pavla kaznuje s smrtjo, ki ga je
doletela zaradi zastrupitve z njeno krvjo. Razlika pa je v tem, da Ibsen da svoji junakinji
odprto pot, da ji možnost poiskati »tisto čudovito«, Remec pa pokaže, da za žensko, kakršna
je Magda, drugačna usoda sploh ni mogoča, saj je neizobražena, zato so njene možnosti za
boljše življenje zelo omejene, hkrati pa noče življenja, kakršnega bi lahko imela ob
preprostem mizarju Petru. Zato njen konec nikakor ni mogel biti drugačen.
Ugotavljamo torej, da vpliv Ibsenove Nore na Magdo Alojzija Remca ni prisoten. Res je, da
sta obe drami zelo osredotočeni na ženski lik, ki hrepeni in trpi, kar je bil tudi razlog, zakaj
sem izbrala to dramo. Vidimo pa, da so podobnosti zelo majhne in povsem naključne, razlike
vseeno prevladajo. Obe drami sicer kažeta hinavsko družbo, a razhod se predvsem kaže pri
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glavnih junakinjah. Nora je na koncu stabilna oseba, ki se želi uveljaviti. Vztraja pri svoji
odločitvi, saj je spoznala, da je čas, da poišče osebni jaz in zraste v lastno celoto, ki lahko
odloča sam zase. Magda pa je prav nasprotno od stabilne osebnosti. »Magda se daje vsa,
takšno dajanje pa ni menjava, temveč do kraja žrtvovanje in izgubljanje sebe, kar so arhaične
magijske prvine«. (Kajzovar 37) Vzrok tem razlikam je najverjetneje obdobje, v katerem sta
nastali drami. Remčeva proza in dramatika je precej ekspresionistična. Po Kosu (302) se
namreč tudi v ekspresionistični drami prepletajo, spajajo in menjavajo spodbude realizma in
naturalizma, a prav tako tudi nove romantike, dekadence in simbolizma. Remčeva Magda se
naslanja na dramaturgijo realistično-naturalističnega tipa, na kar kažejo zlasti motivi, ki
segajo v snov po erotiko, prostitucijo, revščino in bolezen, ki pa jih spremlja sociološki in
biološki determinizem. Vendar se zdi, da v Magdi vseeno prevlada ekspresionističnost, ki se
takoj opazi že pri postajni tehniki, predvsem pa pri Magdinem hrepenenju po moškem, poroki
in otrokom, ki se ne konča tudi, ko je na smrtni postelji.

5. EVALD FLISAR: NORA NORA

Nora Nora je drama Evalda Flisarja, ki je bila nagrajena z Grumovo nagrado za najboljše
besedilo leta 2004. Za razliko od prejšnjih dram te drame ne bomo primerjali samo z
Ibsenovo Noro, primerjali jo bomo tudi z nami samimi, to je s Helmerji in Norami po
emancipaciji žensk.
Vprašali se bomo, kaj pa je zdaj, ko so se »Nore« uveljavile in ko zakon ni več tako
pomemben.
Ali se je dolgoročno gledano sploh kaj spremenilo oziroma, ali smo dosegli, kakor pravi
Ibsenova Nora, »tisto čudovito«?
Drama govori o medsebojnih odnosih in zdolgočasenosti novodobnih parov, ki nevede
odkrivajo svoje stalne ljubezenske vzorce. Pari poskušajo najti srečo, med sabo se mešajo in
izmenjujejo, a se vedno prehitro naveličajo in na koncu se najdejo na začetnih pozicijah, kajti
problem je, da dokler verjamejo v iluzijo, še funkcionirajo, ko padejo v deziluzijo, pa se
znajdejo v breznu in postanejo nezadovoljni in nesrečni.
Imena likov (Nora 1, Nora 2, Helmer 1, Helmer 2) so vzeta iz Ibsenove drame Hiša lutk
(Nora), ki prav tako obravnava razmerje med spoloma. Liki v Flisarjevi drami se tako
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poimenujejo v upanju, da umetnost ne bo posnemala življenja. Dosežejo pa ravno nasprotno,
saj motive Ibsenove drame pripeljejo do skrajnosti, pri čemer so njihovo glavno orožje
besede. Ibsenova Nora je bila dramatiku izhodišče za vnovično predstavitev stanja stvari na
področju zmeraj bolj uničujoče vojne med spoloma. Avtor ne samo da citira žensko
junakinjo, temveč jo tudi igrivo podvaja. Ne smemo prezreti dejstva, da si liki sami izberejo
imena Nore in Helmerja, s čimer avtomatsko obsodijo zakon na propad. Samo še enkrat
preigravajo igro, ki je brez upa na zmago. Za Flisarjevo Noro Noro je najbolj značilen odboj
replik – partnerji v naslednjem odnosu prevzemajo napake prejšnjega partnerja in se vrtijo v
prazno, zato mogoče dvojno ime oz. zrcalni naslov. Že sam naslov se igra z besedami in kaže
na večumno kombinatorno naravo. Odnosi obeh parov so v šestih kombinacijah. Zato, da bi
dosegli srečo v odnosu, neutrudno preizkušajo najrazličnejše kombinacije in variacije.
Nora Nora pravzaprav govori o pogubni meji med iluzijo in deziluzijo ljubezni, o večnem
hrepenenju po partnerju, ki bi vzpostavil idealno kombinacijo, in o nemoči uresničitve
harmoničnega odnosa. Marinka Poštrak (590) meni, da je za Flisarja najhujša ovira (to je
spoznal od svojega učitelja Joganande na potovanjih po Indiji) iluzija, katere ujetniki smo in
je temelj našega bivanja. Če se želimo znebiti iluzij, ki smo jih tako goreče ustvarjali, se
znajdemo na nevarni meji pokrajine niča in notranje izvotljenosti. Pri Nori Nori v ospredje
stopa skrivnost „velikega paradoksa ljubezni“. Prepotencirani ego pa nam preprečuje popolno
predajo in brezrezervno sprejemanje drug drugega. Rezultat temu so zmeraj nove erotične
kombinacije, ki se vrtijo v krogu in se zmeraj izjalovijo v vedno nova razočaranja.
Slovar novih besed, ki se večkrat pojavi v drami, je simbol za njihov odnos. Ko najdejo nekaj
novega in je vznemirljivo, potem je v odnosu vse v redu. Ko pa ta vznesenost mine in vse
besede že poznajo, odnosi postanejo pusti in pomanjkljivi, zato takrat vkoraka diktatura ega
in Slovar novih besed zamenjajo s Slovarjem tišine, iz katerega kriči beseda samota.
Vse štiri like povezuje goreča želja ubežati samoti, hotenje biti v paru in hlepenje po
odrešujoči celoti, ampak jim tega nikakor ne uspe uresničiti. Drama se ukvarja prav s tem,
zakaj uresničitev le-tega ni možna. Mogoče bi se morali vrniti k Ibsenovi Nori, v čas, ko so
bile vloge še jasno razdeljene in natančno določene.
»Nova razdelitev vlog po razmerju med spoloma, ki je še zmeraj v znamenju merjenja moči,
ni prinesla odrešitve, ampak še večji pekel, iz katerega izstop sploh ni več mogoč.« (Poštrak
592)
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5.1.PRIMERJAVA NORE IN NORE NORE

Prvo podobnost, ki jo opazimo, je seveda naslov, to je podvojeno ime glavne junakinje, kar
lahko ima več različnih pomenov in nam že s samim naslovom napove delno dogajanje v
drami. »Večpomensko razumevanje naslova omogoča predvsem njegova govorna uresničitev,
ki je v slovenskem jeziku zaradi različne govorne vrednosti črke o (široki, ozki) lahko
različna: Nóra Nóra (podvojitev lastnega ženskega imena), nôra Nóra (pridevnik in lastno
ime). Nóra nôra (inverzija pridevnika), nôra nôra (podvojen, stopnjevan pridevnik).«
(Podbevšek 597)
Opazimo tudi odsotnost ločila med besedama, kar lahko razumemo kot zrcaljenje, kar se tudi
izpostavi za resnično domnevanje.
Ibsenova Nora in Flisarjeva Nora Nora pa imata še posebej nekaj skupnega, in sicer igro.
Ibsenova Nora je Helmerjeva igrača, njegova marioneta, ki mora biti vedno urejena in delati
le tisto, kar je njemu in družbi, v kateri živita, po volji. Torvald se do Nore vede kot do
otroka, ukazuje ji, celo imenuje jo za svojo »stvar«.
HELMER: Kaj ni od sile očarljiva? Tudi vsa družba je bila tega mnenja. Pa je tudi strahotno trmasta –
ta moja sladka stvarca. Ne vem, kaj naj napravim z njo. Si morete misliti, da sem moral skoraj
uporabiti silo, da sem jo spravil iz družbe. (Ibsen 103)

Flisarjeva igrača pa je jezik, ki omogoča besedne spopade med pari, ki se na vsake toliko
sprevržejo tudi v fizične. Dramske osebe so ujete v mrežo jezikovnih igric, ki jih oddaljujejo
od resničnosti. Vse se začne z nakupom Slovarja novih besed, kjer se začne poigravanje z
jezikom. Igranje z jezikom enkrat temelji na dvoumnosti kakšnega izraza »Nimate radi od
zadaj?« (Flisar 612) ali pa na zvočni podobnosti besed:
HELMER 1: (brska po slovarju): K ... k ... aha ... kineziologija.
NORA 1: Veda o Kitajcih?
HELMER 1: Ne, nobene veze s Kinezi. Izvira iz kinetike, ki je proučevanje teles v gibanju?! (Flisar
612)

Vnaša tudi vulgarne besede: »Dol se dajeta prasec zafukani!« (Flisar 626), navaja termine,
zlasti medicinske: »In kaj imaš danes? Raka na jetrih? Fibroblastom? Pljučno embolijo?«
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(Flisar 614). Prisoten je jezikovni ludizem – aluzije na znane verze: »Nazaj v planinski raj
(Flisar 658), pojavljajo se frazeologizmi: »Ker volk nikoli ne menja dlake« (Flisar 658),
otroška govorica: »Čoki bye bye. Čajček bye bye. Zajček ajčka« (Flisar 665), prevzete besede:
»/.../ ste kdaj slišali za karoši?« (Flisar 608), bistroumni nesmisli: »Suhe poplave« (Flisar
657). Prisotne so tudi jezikovne napake, ko Nora 2 nepravilno uporablja dvojino in jo Nora 1
popravlja:
NORA 2: Vem, da niste. Imate bolnika. A nisve prej govorili?
NORA 1: Pravilno se reče nisva. A nisva prej govorili? (Flisar 653)

To igranje se sprevrže tudi v dejanja, ko Nora 1 ustreli Helmerja 1 z igralsko pištolo, nato
Helmer 1 ustreli Noro 2. Ne vemo niti, ali je Torvaldu in Nori zares tako ime, ker Nora 2 naj
bi bila Veronika, poleg tega pa sami povedo, da so jim taki nazivi zgolj v zabavo.
HELMER 1: Zakaj me še vedno kličeš Torvald?
NORA 1: Zakaj me še vedno kličeš Nora?
HELMER 1: Ti si začela s tem.
NORA 1: Takrat se mi je zdelo zabavno. Malo preden si mi prodal slovar novih besed, sem bila v
gledališču? Ampak ti si igro sprejel. Zakaj?
HELMER 1: Tudi meni se je zdela zabavna. (Flisar 623)

Tudi 2 para sta sporna za razumevanje, saj se nam zdi, kot da bi obstajali 2 resničnosti,
nimamo pa nobenega zagotovila, da je katerakoli od njiju prava. To lahko povežemo z nami,
našo resničnostjo, v kateri smo se izgubili zaradi virtualnega sveta, ki je postal naša druga ali
celo primarna resničnost. V tej resničnosti ni več intimnosti, človekova identiteta ni več
trdna, ni komunikacije s sočlovekom, kar Flisar najbolje nakaže pri Helmerju 1 in Nori 2.
HELMER 1: Govorim o nujnosti komunikacije.
NORA 2: (se prime za glavo) Joj ... A ne vidiš, da komuniciram. Resda po internetu, je pa udobno,
varno in hitro. (Flisar 640)

Sodobni svet zaznamujejo materialne in duhovne novotarije: računalništvo, praznoverje
(astrologija, meditacija), modne veščine (masaža, tai chi), obsedena želja po zdravju itd.
Zaradi tega je človeška komunikacija površna in neiskrena.
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Obe drami torej govorita o aktualnih osebnih odnosih, o odnosih med spoloma in hkrati
postavljata zahtevo po spremembi le-teh.
Ibsenov Torvald je ugleden in na prvi pogled avtoritativen moški. Pravzaprav pa nima
svojega osebnega jaza. Njegova načela so zlita s tistimi, ki jih narekuje družba in prav ta
družba je njegov edini svet. Njegova prava osebnost se sploh pokaže na koncu, ko izve, da je
Nora ponaredila podpis svojega očeta, da bi lahko prišla do denarja, da bi ozdravila Helmerja.
Kot smo že videli, niti za trenutek ne pomisli na njene plemenite namene, ampak začne
razmišljati, kako bo ohranil videz plemenitega meščana. Nora pa ni samo Helmerjeva
ujetnica. Kraljuje v svoji družinski sobi, ponoči bi lahko rekli, da je uspešna podjetnica, ki
služi denar s prepisovanjem dokumentov. Sama je celo plačala drage počitnice, ki so rešile
Torvaldovo življenje. Nora pravzaprav v tem ujetništvu igra več vlog: ljubečo, zapeljivo,
velikokrat otročjo ženo. Potem igra vlogo zapeljivke v odnosu do dr. Ranka ter vlogo ljubeče
matere do svojih otrok. Ko pa se njenih vlog več ne priznava, zaključi z igro in odide. Ana
Kuntarič (26) ugotavlja, da se Ibsenova Nora in Torvald zavedata vlog, ki jih igrata, in se
zavedata, da jih igrata zaradi gona po preživetju oz. po samouresničitvi. Vloge so jima samo
sredstvo za doseganje želenih ciljev, želja in preferenc.
Kako pa je pri Flisarjevih Norah in Torvaldih? Tudi ta dva para živita v udobnem
meščanskem stanovanju. Oba para živita ne glede na kombinacijo v istem stanovanju, ne da
bi vedeli drug za drugega. Res je, da se na trenutke zavejo in zaznajo med sabo, celo
zamenjajo med sabo, ampak nikakor v popolni zavestni meri. Vsaka menjava je zgolj slutnja
nečesa boljšega. Igranje vlog pri Ibsenovih osebah je bilo načrtno in zavestno, pri Flisarjevih
osebah pa se to podre. Vloge, ki jih igrata Flisarjevi Nori in Torvalda, so se tako močno zlile
z njihovim osebnim jazom, da izhod iz njih ni več mogoč. Ibsenova Nora lahko zaključi z
igranjem, tako da odide in s tem preneha igrati. Flisarjeve osebe pa se trudijo pripeljati vloge
do konca, a jim tega ne uspe, saj Flisar tega konca ne napiše in vidimo, da se bodo osebe
vrtele v krogu in vedno vračale na začetne pozicije.
Edini poskus pobega pri Flisarjevh osebah je zgolj prehod iz enega razmerja v drugo. To pa
jim prav nič ne pomaga. Res je, da v novem razmerju prevzemajo nove vloge, a problem
nastane, ko ugotovijo, da se še niso očistili starih vlog. Tako npr. Nora 2 in Torvald 2 sta
nesrečna, ker je on nepopravljiv hipohonder, ona pa je aktivna in zaposlena ženska, ki nima
časa, da bi se ukvarjala z njegovimi nepomembnimi problemi. Nora 1 je izjemno
zdolgočasena, ne ve, kaj bi počela, zato se nenehno ukvarja s tem, zakaj ji mož ne naklanja
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pozornosti, on pa bi samo rad v miru prišel domov iz službe. Tudi telesno nista več aktivna,
ker se njemu ne ljubi po napornem dnevu, ki ga je preživel v službi. Ko pa se med sabo
zamenjajo, na začetku celo funkcionirajo, celo dozdeva se nam, da je nova kombinacija bolj
ustrezna. Nora 1, ki ima veliko časa, se lahko ukvarja s hipohondrom, kot je Torvald 2.
Torvaldu 1 ustreza ženska, ki ne bo preveč posesivna. Potem pa se začnejo prebujati njihove
stare vloge, ki so se jih nalezli od prejšnjih partnerjev. Nori 1 se ne da ukvarjati več s
Torvaldom 2, čeprav ji je dominanca na začetku ugajala, da ga v oskrbo in se mu sploh več
ne oglaša, Nora 2 je preveč zasedena s svojimi aktivnostmi, da bi se posvečala Torvaldu 1,
tako da je zdaj on tisti, ki hrepeni po telesnem stiku, Torvald 2 pa ima grozno željo po
davljenju, ker je enkrat napadel Noro 2, a je ni do konca zadavil in zdaj bi to rad dokončal,
tudi če na kom drugem. Ugotovimo torej, da se z novo vlogo ne očistijo stare, saj je le-ta
globoko zažrta v njih, hkrati pa so vanje udrle še vloge njihovih partnerjev. Na primer na
začetku, ko sta Helmer 2 in Nora 2 skupaj, Helmer 2 cele dneve visi na internetu, medtem ko
ga Nora 2 prosi, da bi šla na kakšen dopust. On se izgovarja na svoje bolezni in na to, da
nima časa, zaradi česar ga Nora 2 obtožuje. Potem pa, ko je Nora 2 s Helmerjem 1, pa
postane popolnoma enaka:
NORA 2: Greva na morje?
HELMER 2: (zmeden) Misliš poleti?
NORA 2: Zdaj.
HELMER 2: (pogleda na uro) Ni malo pozno?
NORA 2: Jutri. Vzamem dopust.
HELMER 2: Ne počutim se najbolje.
NORA 2: Nikoli se ne počutiš najbolje. Pojdi takšen, kot se počutiš. Pojdi po štirih, če je treba. Samo
pojdi enkrat. Pet let nisva bila nikjer. (Flisar 614)

HELMER 1: Greva na morje?
NORA 2: Jutri imava službo. (Flisar 635)

Prav zaradi tega jim razmerja ne uspevajo, ker se v novem razmerju odvija interakcija novih
vlog, ki pa so reorganizirane in obremenjene z emocionalno prtljago, ki prej ali slej privre,
zaradi česar se stvari ponovijo in se zato tudi to mora končati, a žal jim dokončnega konca
Flisar ne omogoči. Poleg tega se Flisarjevi junaki hitro naveličajo. Po nekem času jih začnejo
motiti lastnosti partnerjev. Nori 1 na začetku ustreza Helmer 2, ki je hipohonder in je
potreben pomoči. Všeč ji je kontrola, ki jo ima nad njim, kasneje pa ga pošlje živet v drugo
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stanovanje, ker ga ne more več prenašati. Helmer 1 zapusti Noro 1 zaradi Nore 2, potem pa
ga začne motiti njena poduhovljenost, ugotavlja, da se njuni interesi povsem razhajajo.
HELMER 1: Ampak v tej poduhovljenosti si tako zagrizena, da prekašaš celo Osamo bin Ladna.
NORA 2: Zakaj? Zato, ker se mi tvoja znanstvena razlaga sveta zdi rigidna, predpotopna in popolnoma
brez domišljije?
HELMER 1: Imam domišljijo.
NORA 2: Samo, kar zadeva položaje pri kamasutri.
HELMER 1: Raje kot kozmični duh, astralna telesa, aura in sto drugih zblojenosti! (Flisar 641)

To pa še ni vse, vsak od njih se hoče maščevati staremu partnerju preko novega. Na začetku
Helmer 2 poskuša zadaviti Noro 2, a odneha. Zato to želi dokončati na Nori 1.
HELMER 2: Ti lahko položim prste okoli vratu?
NORA 1: Zakaj?
HELMER 2: Rad bi se maščeval bivši Nori. Rad bi ji vsaj na pol vrnil milo za drago. In si odpustil, ker
je takrat, ko sem je skušal zadaviti, nisem zadavil do konca. (Flisar 639)

Ker Flisar piše po emancipaciji žensk, to je po uveljavljanju Ibsenove Nore, v resnici ne
govorimo o dveh svetovih: Nori 1 in Torvaldu 1 ter Nori 2 in Torvaldu 2. Danes je vsak svoj
posameznik, ki se ne podreja nobenemu in gleda samo nase, zato govorimo pravzaprav o
štirih svetovih: Nori 1, Torvaldu 1, Nori 2 in Torvaldu 2. To se zelo dobro vidi v drami, ker
nobeden zares ne opazi svojega partnerja, ne poglobi se vanj, tudi ne želi si tega, saj je preveč
obseden s samim seboj in svojimi lastnimi željami. Na primer, ko Nora 2 bere Helmerju 1
svoj seznam, kaj vse bi morala narediti zase, se Helmer 1 sploh ne pojavi na seznamu.
NORA 2: »Trikrat na teden plavanje. Vsak dan hitra hoja. Vsak drugi vikend izlet na morje. Na
balkonu uredi zeliščni vrt. Izboljšaj si garderobo. Nikoli ne nosi iste obleke dva dni zapored. Privadi se
klasični glasbi, čeprav ti gre na živce ...«
HELMER 1: (ki si je tačas oblekel srajco in jo zapenja) To je noro.
NORA 2: Ni še konec. »Odpravi celulitis. Enkrat na teden refleksoterapija. Spoznaj vsaj tri zanimive
moške za sprehode po parku. Razmisli o svojem spolnem življenju in ga skušaj izboljšati. Razbremeni
se vsega, česar ne potrebuješ«. (Flisar 648–649)

Problem Flisarjevih Nor in Helmerjev je, da imajo vnaprej zastavljeno sliko, iluzijo, kakšen
naj bi bil njihov partner in na začetku ga celo vidijo takega, partner pa ne more slediti temu.
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Zaradi tega pride do razočaranja in zato so osebe vedno znova v fazi iskanja in spreminjanja
in niso zmožne obstati na miru in še huje, končati tega nesmiselnega kroga.
Upanje se pokaže pri zbliževanju Nore 1 in Nore 2 ter Helmerja 1 in Helmerja 2, čeprav je
sprva njihov namen drugačen, saj hočejo drug drugega ustreliti, za kar uporabita igralsko
pištolo, ki se prav tako večkrat pojavi v drami. Torej, tudi smrt ni možna, izhod je popolnoma
onemogočen. Zato jih združi sočutje, uničevalni krog je zajel vse in nikomur ni bilo
prizaneseno.
V patriarhalni družbi je bilo vse to bolj enostavno, ženska je po navadi svoj svet in želje
prilagodila moškemu in na ta način gradila svojo osebnost, kot je na začetku počela tudi
Ibsenova Nora. Sodobni Nori pa več ne pristajata na to in zahtevata enakovredno prilagajanje
v obeh sferah, tako družbeni kot intimni, Torvalda pa tega nista sposobna.
Pri Ibsenu je bil problem popolna podrejenost ženske in zlagan zakon, ki je podrejen
meščanski družbi, danes pa je »nezmožnost moškega, ki v današnjih razmerah ne more več
predstavljati antipola ženski. In tako tudi žensko prepričuje v iluzijo, da je tudi sama ujeta v
lastni pasti in ne more več normalno funkcionirati kot svoj lasten pol. Po stoletjih oziroma
tisočletjih nadvlade moški pol prepričuje žensko, da je za nastalo situacijo kriva ona, saj je
sama podrla red, ki je njemu tako ustrezal, zdaj pa naj se sprijazni s posledicami«. (Kuntarič
27)
Flisarjeva Nora Nora namreč ugotavlja, da Ibsenova Nora s svojo emancipacijo in uporom ni
razrešila konfliktnega odnosa med moškim in žensko, ampak je kvečjemu pospešila in
poglobila njegovo agonijo. Torej se ne zgodi »tisto čudovito«. Vsi si želijo samo presekati
dolgočasnost, klišeje in tišino in zopet preiti iz deziluzije v iluzijo ljubezni. Kaj je razlog tej
ponavljajoči se igri? Strah, da bi se enkrat za vselej končala. Novodobna Nora nima samo
dveh vlog, matere in žene, ampak številne druge vloge. Lahko odigra zanemarjeno ženo, ki se
počuti priklenjena kot psica, pohotno žensko, ki hlepi po »poplavljalcu«, zapito obupanko,
maščevalko brez usmiljenja. Kljub temu je nobena vloga ne pripelje do srečnega razmerja.
Tudi Torvald ni samo gospodar, zdaj je osamljena in izsušena duša, je romantičen osvajalec,
nemočen hipohonder, ki si želi razumevanja in bližine, avanturist, ki z lahkoto prevara
žensko, spokorjenec, ki prosi odpuščanja, ali celo norec. Problem je, da so vse te vloge
kratkotrajne, saj se jih liki prehitro naveličajo.
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Flisar je torej opisal današnje stanje. Ljudje smo postali preveč okupirani s svojimi
obveznostmi. Zdaj tako moški kot ženske dajejo velik, če ne največji poudarek na kariero.
Izginila je spontanost, ni več uživanja v dvoje, vsak je svoj posameznik, ki bolj meji na
samotarja. V naš svet je posegla tudi tehnologija, ki nas je odtujila od ljudi. Živimo v iluziji,
da smo jim na ta način bližji, v bistvu se pa sploh več ne poznamo in se niti ne trudimo
poglobiti v druge. Vse to se da nazorno prikazati s primerjavo, ki jo uporabi Helmer 2:
HELMER 1: A veš, kaj sem videl pred kratkim na televiziji?
NORA 2: (ne da bi odvrnila oči od ekrana): Kaj?
HELMER 1: Dokumentarec o selitvi žirafe iz enega živalskega vrta v drugega.
NORA 2: Nisem vedela, da gledaš televizijo.
HELMER 1: Peljali so jo s posebno prikolico, ki so jo obdali z deskami, toda njena glava je kljub temu
štrlela na prosto.
NORA 2: In?
HELMER 1: Da je ne bi pograbila panika, so jo med vožnjo krmili z listnatimi vejami.
NORA 2: Lepo od njih.
HELMER 1: Potem se je zgodilo nekaj nepričakovanega?
NORA 2: A res?
HELMER 1: Cesta je bila skoraj prazna, sijalo je sonce, žirafa je uživala v vožnji in nenadnem obilju
hrane.
NORA 2: Bravo.
HELMER 1: Ni se mogla znebiti občutka, da življenje še nikoli ni bilo tako radodarno. Od sreče je
dvignila glavo in iztegnila vrat. Potem pa je šofer zapeljal v predor.
NORA 2: In?
HELMER 1: Žirafa je bila višja od dovoljene višine. Skozi predor je šlo samo njeno telo. Glava je
ostala pri vhodu.
NORA 2: (zavzdihne) Torvald ...
HELMER 1: Ne veš, kdo je ta žirafa?
NORA 2: Metafore so mi zmeraj povzročale izpuščaje.
HELMER 1: Ta žirafa smo mi. Dobro situirani pari, kot bi nam rekli sociologi. Sploh ne vemo, da nas
peljejo iz enega živalskega vrta v drugega. Dokler imamo dovolj za jesti in piti, dovolj za položnice in
zabavo, smo slepi za vse, kar hiti mimo nas. (Flisar 639–640)

Na prvi pogled ni videti, da bi Ibsen vplival na Flisarja, saj so prisotne mnoge razlike. Že
samo dejstvo, da je bil Ibsenovi Nori zakon z njenim možem zelo pomemben, medtem ko
Flisarjevi junaki prehajajo iz zveze v zvezo, ne trudijo se drug za drugega in se hitro
naveličajo vsakega odnosa. Vendar, Flisar je sodobnik, to dramo je napisal leta 2004, zato
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moramo tudi gledati na to dramo čez svoj čas. Torej, če samo damo Slovenijo za primer, iz
leta v leto število razvezanih zakonskih zvez raste. Dober primer, da se zakonski zvezi ne
pripisuje velikega pomena, je dejstvo, da se je leta 2014 58,3 otrok rodilo v nezakonski zvezi.
Ženske vedno kasneje rojevajo, ker se najprej posvetijo karieri. Večinoma oba partnerja v
zvezi delata in delita stroške, kar tudi Flisar prikaže. Če na Noro Noro pogledamo na tak
način, se vsi lahko strinjamo, da je Ibsenov vpliv Nore vsekakor prisoten. Flisar se tako kot
Ibsen osredotoči na odnos med moškim in žensko, ugotavlja, ali sta našla skupen jezik po
tem, ko je Nora zapustila Helmerja in se je uveljavila in pravzaprav pride do podobnega
zaključka kot Ibsen. Kljub temu da je minilo 125 let, kljub emancipaciji žensk, zopet dobimo
nesrečnega posameznika in posledično nesrečen zakon oziroma zvezo dveh oseb.
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6. ZAKLJUČEK

V svoji diplomski nalogi sem poskušala ugotoviti, če je Nora ali Hiša lutk na kakršenkoli
način vplivala na slovenske drame, ki sem si jih izbrala: na Školjko Lojza Kraigherja, Magdo
Alojza Remca in Noro Noro Evalda Flisarja.
Osredotočala sem se tako na zunanjo kot na notranjo strukturo, predvsem pa so me zanimale
glavne osebe dram, to je ženske junakinje. Kakšni so njihovi odnosi z ostalimi junaki v
dramah, kaj so njihovi motivi in ideje, predvsem pa ali jih njihova osebnost in način
delovanja pripelje do želenega.
Sodeč po številnih podobnostih lahko trdimo, da je Ibsenov vpliv prisoten pri Kraigherjevi
Školjki, predvsem ker oba poudarjata lažnivost zakonske zveze kot ospredje družbene
naprave. Resda sta drami kljub podobnostim precej različno zasnovani. Ibsen je želel
predvsem poudariti, da ima vsak posameznik pravico do uveljavljanja in odločanja za samega
sebe in je pravzaprav dolžan sam oblikovati lastno osebnost. Kraigherjeva drama pa je drama
visoke ljubezni, ki hrepeni po harmoniji duš. Ta razlika pa seveda še vedno ne pomeni, da
Ibsenov vpliv ni prisoten. Vzrok tej razliki je, da realizem v Sloveniji takrat ni bil toliko
razvit, cepil se je namreč na postromantične in romantične prvine. Obe drami namreč
obravnavata problem odnosa ženske in moškega v meščanskem zakonu. Prav tako obe glavni
junakinji hrepenita po nečem višjem, po »tistem čudovitem« in po »biseru v školjki«. Ibsen
Nori pusti odprto pot, da to uresniči, medtem ko Kraigher obsodi svojo junakinjo na večno, a
neuspešno iskanje. In prav tukaj se izrazi Kraigherjeva romantičnost, v tem večnem iskanju
iskrene ljubezni, v poveličevanju čustev in osredotočanju na lastne strasti in notranje boje.
Za razliko od Školjke ugotavljamo, da vpliv Ibsenove Nore na Magdo Alojzija Remca ni
prisoten. Res je, da sta obe drami zelo osredotočeni na ženski lik, ki hrepeni in trpi, a vseeno
je podobnosti zelo malo in če so, so naključne. Prevladajo razlike. Obe drami sicer kažeta
hinavsko družbo, ampak junakinji se popolnoma razlikujeta. Nora je na koncu stabilna oseba,
ki se želi uveljaviti. Vztraja pri svoji odločitvi, saj je spoznala, da je čas, da poišče osebni jaz
in da zraste kot posameznik, ki se lahko sam odloča. Magda pa je prav nasprotno od stabilne
osebnosti. Iz scene v sceno bolj tone in bolj izgublja lastni jaz. Njen edini cilj so poroka in
otroci s Pavlom. Torej, medtem ko se Nora trudi uveljaviti, to je napredovati oziroma preseči
način razmišljanja družbe, v kateri živi, je Magda obtičala v tradicionalni vlogi ženske, saj je
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vse, kar si želi, postati žena in mati. Vzrok tem razlikam je najverjetneje obdobje, v katerem
sta nastali drami, saj je Remčeva proza in dramatika precej ekspresionistična.
Na Evalda Flisarja, ki je sodobni pisec, in njegovo Noro Noro, pa moramo gledati z drugimi
očmi, kakor gledamo na Školjko in Magdo. Torej, zavedati se moramo, da Flisar ni mogel
pisati o junakinjah, ki hrepenita po iskreni zakonski zvezi, saj živimo v času, kjer je poroka
popolnoma razvrednotena, vedno več je ločitev in otrok, ki se rodijo v nezakonski zvezi. Če
na Noro Noro pogledamo na tak način, se lahko vsi strinjamo, da je Ibsenov vpliv vsekakor
prisoten. Flisar se tako kot Ibsen osredotoči na odnos med moškim in žensko, ugotavlja, ali
sta našla skupen jezik po tem, ko je Nora zapustila Helmerja in se uveljavila in pravzaprav
pride do podobnega zaključka kot Ibsen. Kljub temu da je minilo 125 let, kljub emancipaciji
žensk zopet dobimo nesrečnega posameznika in posledično nesrečen zakon oziroma zvezo
dveh oseb.
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