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Izvleček
Oblike pripovedi v dramah Dušana Jovanovića
V diplomski nalogi skušam z naratološko analizo drame analizirati štiri drame Dušana
Jovanovića. Vsaka od njih je ustvarjena v drugem obdobju, obravnava druge teme in motive.
Ta različnost bo pripomogla k boljši analizi in primerjavi dram. Naratološko analizo nekaterih
Jovanovićevih del je nakazala že Alenka Koron v svojem delu Sodobne teorije pripovedi.
Sama želim ugotoviti, ali je taka analiza sploh mogoča, in če je, kako pripomore k
interpretaciji dram. Hkrati me zanima, ali pripoved dramske osebe kakorkoli karakterizira ter
ali se skozi dramo razvijajo ali ne. Na koncu lahko trdim, da je naratološka analiza mogoča,
vendar ne pri vseh dramah v enaki meri.

Ključne besede: naratologija, dialog, Dušan Jovanović, Zid, jezero; Igrajte tumor v glavi in
onesnaženje zraka, Klinika Kozarcky, Uganka korajže

Abstract
Forms of narratives in plays by Dušan Jovanović
This Diploma Thesis tries to analyse four plays by Dušan Jovanović using the narratological
analysis. Each of them was written in a different period, and addresses different themes and
motifs. This difference will contribute to a better analysis and comparison of the plays. In
Sodobne teorije pripovedi, Alenka Koron has already indicated the narratological analysis of
some of Jovanović’s works. I, myself, want to conclude if such an analysis is even possible and,
if it is, how it contributes to the interpretation of plays. Simultaneously, I am interested in
knowing if the narrative characterises the characters in any way and if they develop through the
play or not. At the end I can assume that nararratological analysis is possible, but it is not
possible at any drama in the same way.
Keywords: narratology, dialogue, Dušan Jovanović, Zid, jezero; Igrajte tumor v glavi in
onesnaženje zraka, Klinika Kozarcky, Uganka korajže
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UVOD
Naratologija je teorija pripovedi oziroma pripovedoslovje in spada v področje literarne vede.
Ta termin je uvedel strukturalist Tzvetan Todorov leta 1969 v svojem delu z naslovom
Grammaire de Décameron. Naratologijo je definiral kot »znanost pripovedi«. Gre za
sistematično raziskovanje, ki svoj objekt preučevanja omejuje na določen tip diskurza, tj. na
pripoved. Predmet raziskovanja pa ni le pripovedna proza kot umetniško delo, temveč zajema
vsa besedila, ki vsebujejo kakršnokoli obliko pripovedi.
Tako kot na veliko področjih se tudi v literarni vedi krešejo različna mnenja. Je naratologija v
dramatiki sploh uporabna metoda? In če je, kako? Naratologija se je kot sistematično
preučevanje pripovedi, ki se navdihuje pri strukturalistični lingvistiki, razvila v šestdesetih
stoletjih prejšnjega stoletja. Drami se je začela posvečati šele pred kratkim. Verjetno je to tudi
eden od razlogov, zakaj se teoretiki niso poenotili.
Že v Goethejevi triadi oblik poezije se dramatika obravnava posebej. Dogajanje v drami je
prikazano mimetično, brez posredovanja pripovedovalca. Temu stališču je sledil tudi Franz
Stanzel, ki je dramske tekste izključil iz teorije pripovedi. Na tej strani je prav tako Gerard
Genette. Sorodna prepričanja so na drugi strani gojili teoretiki drame. Semiotik drame in
gledališča Keir Elam je zapisal: »Drama je brez pripovednega posredovanja.« Tudi Manfred
Pfister temu pritrjuje. Na drugi strani so teotetiki, kot so Bertlot Brecht, Henry James, Joseph
Warren Beach in Percy Lubbock, ki menijo, da je pripovedovanje lahko prisotno tudi v
dramatiki. V diplomski nalogi se bom ukvarjala s štirimi Jovanovićevimi dramami, in sicer
Igrajte

tumor v glavi in onesnaženje zraka, Zid, jezero; Uganka korajže in Klinika Kozarcky.

Skušala bom ugotoviti, ali jih je mogoče analizirati s pomočjo naratološke analize in če jih je,
kaj lahko ta analiza doprinese k razumevanju dram. Omenjene drame so nastale v različnih
obdobjih Jovanovićevega ustvarjanja, kar pomeni, da so tako tematsko kot motivno precej
različne – obravnavajo vojno tematiko, intimo in medosebne odnose, družbene probleme, kot
je alkoholizem. Ta raznolikost bo doprinesla k boljši primerjavi dram.
Za ta dela sem se odločila, ker že na prvi pogled vsebujejo zelo dolge replike, ki so potencialno
pripovedne oblike, ne pa vedno. Predpostavljam, da se vseh dram ne bo dalo analizirati z
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naratološko analizo, vsaj ne v enaki meri. Pripovedno je strukturiran tudi stranski tekst, sploh
če opisuje nemo dogajanje.
Prav tako bom raziskala, ali pripovedovanje dramske osebe vpliva na njeno karakterizacijo in
razvoj. Tu so mišljeni predvsem monologi. Naratološka analiza lahko doprinese k razumevanju
dramskega dela tako, da ponudi pogled na tekst še z druge perspektive, tj. pripovedi. Dramsko
osebo, ki na odru pove neko zgodbo, lahko ta zgodba karakterizira. Če oseba govori veliko
monologov, lahko ti kažejo na njeno zasanjanost, razmišljanje, poglabljanje v samega sebe.
Seveda pa ne smemo zanemariti vsebine govora. Lahko pa se izkaže, da pripovedi dramske
osebe ne karakterizirajo in so le način, da oseba pove določeno stvar.
Prvi del bo teoretičen, kar pomeni, da bom predstavila samo naratologijo, od kdaj se pojavlja v
dramatiki, njene avtorje in zgodovino. V drugem delu pa se bom osredotočila predvsem na
samo analizo konkretnih dram. Na kratko bom predstavila vsebino in dramske osebe, nato pa
iskala in analizirala pripovedne prvine. To so monologi, preboji absolutnosti in seveda
pripovedi oziroma zgodbe, ki jih na odru govori dramska oseba. Pozornost bom posvetila tudi
osebi, saj me bo zanimalo, ali njene pripovedi in/ali monologi vplivajo na njen karakter, ali ne.
Se z monologi oseba tudi psihološko razvija ali ostaja na isti ravni vse do konca.

NARATOLOGIJA

Naratologija je veja literarne vede, ki se ukvarja z analizo specifičnega pripovednega značaja
tako literarnih kot tudi neliterarnih tekstov. Termin je uvedel strukturalist Tzvetan Todorov leta
1969 v svojem delu z naslovom Grammaire de Décameron. Naratologijo je definiral kot
»znanost pripovedi«. Gre za sistematično raziskovanje, ki svoj objekt preučevanja omejuje na
določen tip diskurza, tj. na pripoved.
Novejša naratologija preučuje tudi dramatiko. To področje še v povojih, kar je morda
presenetljivo, saj nekatere ključne naratološke koncepte najdemo že pred Aristotelovo Poetiko
in celo v antičnem gledališču. Moderna teorija pripovedi se je razvila po svoje, in sicer iz teorije
romana. Slednji zadnjih nekaj stoletji velja za najbolj priljubljen žanr. Dramatika pa je bila
obravnavana kot zelo različna od pripovedi že pri Gooetheju.
Naratologi so v zadnjem času izrazili nasprotovanje strogi dihotomiji, ki dramo in pripoved deli
glede načina govora. Drama uporablja mimesis, pripoved pa kombinacijo mimesis in diegesis.
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Grško besedo mimesis po navadi v slovenščino prevajamo kot »posnemanje« ali
»predstavljanje«. Diegesis pa je »pripovedovanje zgodbe«. Teoretik, ki razločuje več tipov
pripovedovanja v drami, je Brian Richardson. Najpreprostejša oblika pripovedi v drami je, ko
lik pripoveduje zgodbo ali govori o nizu dogodkov ostalim likom. V dramatiki, ki je
tradicionalna, so se od antike do danes uporabljali tudi izrazi, kot so »okvirni pripovedovalci«
oziroma govorci prologa. Njihova naloga je, da uvedejo igro, ki bo sledila v nadaljevanju. Pri
moderni drami pa tako ali tako ni dvoma, da jo sestavljajo pripovedovanja oseb. Kot primer
lahko navedemo igro Pokrajina avtorja Harolda Pinterja. Če je na odru samo ena oseba,
govorimo o monodrami. O svojih mislih in izkušnjah torej govori ena sama oseba. Poseben
primer je »generativni pripovedovalec«. To je oseba, ki pride na oder in pripoveduje o
dogodkih, ki so nato odigrani v igri pred občinstvom. Razlikujemo dva tipa generativnega
pripovedovalca: takega, ki je del zgodbenega sveta, ki ga opisuje, kot je to v spominski igri
Steklena menažerija, in takega, ki je zunaj zgodbenega sveta ali nad njim in ga s svojim
pripovedovanjem ustvarja.
Monika Flaudernik je izhajala iz pojmovanja narativnosti. To je opredelila v svojem delu
Towards »Natural« Naratology (1996). Da gre za pripovednost v drami, po njenem mnenju
»odloča« oseba na odru s svojo zavestjo in tudi z govorom, vpeta pa je v časovnoprostorski
okvir, podoben človeški izkušnji časa in prostora. Ločuje med ravnijo zgodbe (dogodki, osebe,
časovne razsežnosti) in diskurzivno ravnijo (raven posredovanja). Vmesno pozicijo med tema
dvema ravnema pa zavzema scenarij za igro. Ta vključuje poteze, ki upoštevajo uprizoritev. Za
občinstvo pa je scenarij samo predložen načrt za igro kot performativno izkušnjo. Dramski
tekst, ki bo uprizorjen na odru, lahko razumemo tudi kot avtorjevo »pripovedovanje«, ki ga je
potrebno realizirati v izvedbi.
Sama bom v diplomski nalogi drame analizirala tako, da bom v njih iskala pripovedi dramskih
oseb. Povedano drugače: pripovedne oblike bodo tiste replike, ko bo dramska oseba na odru
povedala neko zgodbo, največkrat iz preteklosti, drugi dramski osebi. Pri vsaki pripovedi bom
skušala ugotoviti, kakšno funkcijo ima. Štiri primarne funkcije so ekspozicija, namig, zgostitev
in nagovor. Pripoved bistveno prispeva k dramopiščevim ustvarjalnim prijemom, omogoča
interdiskurzivno eksperimentiranje in z razkrajanjem dramskega dejanja spodbuja
samorefleksivnost (Koron 192).
Iz vsega napisanega lahko povzamemo, da je naratologija drame že prišla do nekaterih ključnih
spoznanj. V ospredje je postavila in opozorila na pomen nadrejene posredujoče instance v
drami. Ugotovila je, da se pripovedni elementi ne pojavljajo le na ravni dramskih govorcev.
Naratologija v drami se bo prihodnosti zagotovo še razvijala.
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DRAMATIKA DUŠANA JOVANOVIĆA
Dramska dela Dušana Jovanovića so zelo različna tako glede na obliko kot tudi vsebino.
Prehajanje iz ene oblike v drugo pa omogoča žanrska hibridnost. Ta poleg prehajanja omogoča
tudi preplet elementov komičnosti in tragičnosti, monologe in dialoge, razbijanje iluzije,
pesemske vložke, zgodovino, ki posega tudi v današnji čas (Borovnik 65). Jovanovićeve drame
poleg sedanjosti opisujejo tudi polpreteklost. Segajo v čas vojne, ki je ena od motivov. Dramatik
v drami Uganka korajže posega v tedanje politično dogajanje na Slovenskem oziroma v bivši
državi Jugoslaviji. Drama obravnava probleme družbe, oblasti in vojne. Pogosto se pojavi
konflikt oblast – posameznik. Drame s podobno tematiko so še: Osvoboditev Skopja,
Karamazovi, Balkanska trilogija in Uganka korajže. Drugi dve drami, ki sta absurdni, sta
Antigona in Kdo to poje Sizifa.
Drama Znamke, nakar še Emilija je absurdno-parodična igra, t.i. igra v igri, v kateri prihaja do
nenehnih novih situacij. V drami Norci se povezujejo značilnosti drame absurda
s satiro in parodijo, pomemben element teksta je ludizem. Drama je tudi družbenokritična, saj
se na parodičen način dotika ideološkega temelja revolucije. Drami Zid, jezero in Eksibicionist
predstavljata vrnitev k intimi, medčloveškim odnosom, ki so vse prej kot enostavni.
Jovanovičeve drame so tako po vsebinski kot po oblikovni plati zelo bogata in raznolika
besedila. Žanrska hibridnost jim omogoča neomejeno svobodo prehajanja iz ene oblike v drugo,
to prehajanje pa je podkrepljeno s prepletanjem elementov komičnosti in tragičnosti (Borovnik
65).
Dušan Jovanović je v svoja dela uvedel kar nekaj novosti. Rad je razbijal ustaljene vzorce in
oblike, zato je v 60. letih začel z dramaturgijo fragmentov. Tu enovite zgodbe kot celote ne
igrajo več vloge, temveč gre le še za posamezne fragmente, okruške. Dramska tehnika je postala
kolaž in montaža in omogoča večstranskost pogleda in interpretacije. Jovanovićeva dela se da
med uprizarjanjem spreminjati in dopolnjevati. Za njegove drame so značilni liki, ki ne
predstavljajo individualiziranih značajev, so abstraktni nosilci dogajanja. Čeprav se
pogovarjajo, se ne slišijo. Torej njihova konverzacija je prazna, izvotljena in protagoniste
namesto da bi jih združevala, jih oddaljuje. Govorijo eden mimo drugega. Dramski jezik je na
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eni strani pogovorni jezik, na drugi pa se navezuje na tradicijo, natančneje Cankarja. Pogosto
vsebuje tudi sleng, narečje, ponekod zasledimo celo angleške izraze.

ANALIZA DRAME ZID, JEZERO
V drami nastopajo štirje dramski liki. To sta odtujena zakonca Lidija in Rudi, Lidijina nekdanja
sošolka in Rudijev zdravnik. Že takoj na začetku nam didaskalije povedo čas dogajanja. To je
štirinajst let od usodnih dogodkov osmega marca leta 1972. Izračunamo torej, se drama odvija
v letu 1986. Kraj dogajanja je dnevna soba v hiši na Bledu. Prostor je pregrajen na dve polovici
– desna je urejen salon in pripada Lidiji, leva pa je Rudijeva. Ta daje vtis, da Rudi v njej dela,
spi in jé. V prostoru je še lestev, ki je prislonjena na predevno steno. Dogajanje se odvija pozno
popoldne, ki se sprevrača v večer in kasneje v noč.
Prvi spregovori zdravnik, ki ga skrbi za Rudijevo zdravje, saj pravi, da ima visoko temperaturo.
Rudi že v svoji drugi repliki prične govoriti o preteklosti. Zdravniku pripoveduje o začetkih
zveze z Lidijo:
LIDIJA: »Začela sva hodit v drugem razredu gimnazije. Pri šestnajstih letih, veš, kaj se to pravi. In
potem do konca srednje šole in potem jaz na elektro, ona na igralsko in ves faks skupaj in potem
poroka in še sedem let zakona. Tri in štiri in sedem: štirinajst let – neločljiva. To ni kar tko.«
(Jovanović 221)

Večinoma liki govorijo v sedanjosti, lahko pa tudi v preteklosti – če pride sel poročat o
dogodkih, pripoved o sanjah, protagonistova spominska pasaža, gre za vdor epskega modusa.
Bralec nima več usmerjanja glede časa s strani pripovedovalca (Kralj 144). V navedem
odlomku iz drame bi lahko rekli, da gre za protagonistovo spominsko pasažo, ki sicer ni
obsežna. Rudi se spominja dogodkov iz svoje preteklosti in o njih poroča zdravniku. Pripoved
dramske osebe o preteklem dogodku je oblika pripovedi.
Že po naslednji zdravnikovi repliki Rudi spet razlaga, kako je bilo oziroma o razlogih za
današnje stanje. Pravi, da sta se krasno ujemala, nikoli kregala, ni mu bilo treba niti skakati čez
plot, saj da ga ni nikoli zamikala nobena ženska. Rudi seveda vse to govori v pretekliku.
Dogajanje se preseli na Lidijino polovico. Pri njej je na obisku nekdanja sošolka, ki pa ni
poimenovana. Lidija jo vpraša: »Kje sem že nehala?« (Jovanović 222). Torej vidimo, da je že
pred tem o nečem pripovedovala in sta vmes s sošolko pripoved nekje prekinili. Obe polovici
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razdeljenega prostora se začneta prepletati. Rudi in Lidija se seveda med seboj ne vidita niti
slišita. Vsak pripoveduje svojo zgodbo – Rudi zdravniku, Lidija sošolki. Pri Lidiji je v eni izmed
replik v didaskalijah zapisano »(se vrne)«. To pomeni, da se vrne nazaj k pripovedi.
LIDIJA: »No, in ta tip, ta naš novi sosed, je bil slikar. Precej znan. Noben Picasso, nobena korifeja,
ampak za naše razmere – kr uspešen. Nagrada v Sao Paolu in tko. Je tut kr nekej prodajal. Ni šlo za
velike denarje, ampak sile mu ni blo, je komot shajal.« (Jovanović 222)

Tu sošolki govori o slikarju, ki se je z družino preselil na Bled. Pravi, da je bil kar znan. Tu
opozorimo še na jezik, ki je, kot vidimo, precej pogovoren: kr, tko, tut, nekej, blo, komot.
Predvsem gre za besede, v katerih se je reduciral določen glas. Vendar jezikovno analizo bomo
pustili ob strani, saj bi zahtevala že samostojno delo.
LIDIJA: »Kako to dosežete, sem vprašala. Vi ste igralka, vi to veste bolje od mene. Nasprotno, sem
rekla, mi igralci smo sužnji človeškega materiala takšnega, kakršen je. Potem morate vedet, da ljudje
iz roda v rod živimo po ustaljenih vzorcih. /…/ Upor! Upor je moja natura in moje najgloblje bistvo.
Sem zoper tradicijo. To zveni zelo naduto, v bistvu je pa zelo intimno pogojeno. Ampak – praktično!
sem rekla. /…/ Preveč sem bil tepen in preveč sem poslušal svojo mater, kako joče. Moja mati je
znorela, jaz ne bom. Moj oče se je loču, jaz se ne bom.« (Jovanović 226)

Na začetku te replike spet vidimo, da Lidija opisuje dialog med njo in slikarjem. Sprašuje ga,
kako mu uspe doseči, da si v življenju lahko vse privošči. Nato on začne govoriti o vzorcih, po
katerih ljudje živimo. Na Lidijino vprašanje, kaj je to natura, odgovori, da je zanj to upor. Na
koncu pa poudari, da ne bo ponavljal napak svojih staršev.
Spet opazimo, da gre za obnavljanje dialoga, ki se je odvijal v preteklosti. Lidija ga obnovi do
besede natančno.
Zatem zazvoni telefon. Oglasi se Rudi. Izve, da oseba na drugi strani želi Lidijo in tako preveže
telefon. Njuna svetova sta tako povezana samo še z žico, kar kaže na njuno okrnjeno
(ne)komunikacijo in čustveno, pa tudi fizično oddaljenost že mnogo let. Rudi zdravniku v zvezi
s telefonom razloži: »Tko mamo to narjen, da ne morva drug druzga poslušat.« (Jovanović 227).
Kliče Tomaž, to je Lidijin posvojeni sin ter eden od najdenih dvojčkov ob jezeru. Lidija govori
po telefonu, sočasno pa spremljamo tudi njenega moža, ki sogovorniku razlaga o tem, kako je
pregradil hišo:
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RUDI: »Tole je bla dnevna soba z odprtim kaminom v sredini. Ko sem vzidal predelno steno, sem dal
železno napo ven, vzidal dimnik z dvema tuljavama in dva kamina: na vsako stan enega. /…/ Nej si
kuri, če si če, jaz svojga v štirinajstih letih nisem niti enkrat prižgal.« (Jovanović 227)

Nato prične govoriti o tem, kako sta si vse razdelila na pol. On si je izbral vinograd na
Dolenjskem, ona pa vikend pri Vrsarju. Svoji ženi očita, da ne gre nikoli na ta vikend. Pravi:
RUDI: »/…/ Ampak niti slučajno ne gre v Istro! Ni govora, kakšna Istra! Dalmacija! Korčula, fant
moj! Tud pozim.« (Jovanović 227)

Oba, Lidija in Rudi, ves čas drug drugega obtožujeta in krivita za nastalo situacijo.
Rudi prične zdravniku pripovedovati o sanjah, kako je izgubil očala. Do njega je prišel malar
in ga vprašal, kaj išče. Rudi nato zdravniku odgovori v obliki dialoga, ki je potekal med njim
in malarjem:
RUDI: »Ženo išem, sem reku, pa ne vidim, kje je, ker sem očala usjal. Hja, je djal, vzem moja očala,
da boš našel svoja in boš vidu ženo. Vzamem njegove špegle, si jih nataknem in zagledam Lidijo,
naslikano na platnu. /…/ Naga, krvavo rdeča, pa take temne štrahe po telesu, kakor od bičanja. V
rokah drži moja očala. Na, pravi, svoja si dej gor, da boš prav videl! /…/« (Jovanović 228)

Na drugi strani Lidija konča telefonski pogovor in sošolka jo vpraša, kako se je potem vse
odvijalo naprej. Lidija nadaljuje s pripovedjo:
LIDIJA: »Enkrat so imel nekakšno vrtno zabavo. Reč je trajala pozno v noč in bli so precej glasni.
Lahko si misliš, kolk sem spala. In še vroče je blo ko pes, julij mesec. Naslednje jutro je bla nedelja
in šla sem na vrt nabrat radiča. Sprva sploh nisem slišala, da me nekdo kliče, na pol sem še spala.«
(Jovanović 228)

Repliko prekine didaskalija, iz katere izvemo, da zdravnik Rudiju daje injekcijo. Lidija
nadaljuje in pove, da je na vrtu zagledala njo. Bila je objokana, bleda in nervozna. Lidiji je
povedala, da se je zaljubila v mladega pesnika in ji pokazala modrice na svojem telesu. Lidija
sošolki opisuje njene oči, ki so bile rdeče, otekla lica, opraskano kožo.
LIDIJA: »Naslednji dan sem spoznala tega mladega pesnika. Visok, suh, bradat, modrook. Stal je na
drugi strani ceste in buljil v okna. Mož tam notri pa je kričal: Boš ti vidla svojga boga! Nej slišjo, jebe
se mi! Nej slišjo vsi! Šla sem čez cesto k mladeniču in mu rekla: Lepo vas prosim, pejte stran. /…/ Kaj
vas to briga?! je reku. Briga me, ker jo zaradi vas tepe! Briga me, ker si mi smili!« (Jovanović 229)
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Tu opazimo repliko v repliki, saj avtor v Lidijini repliki zapiše še eno, kar nakaže z dvopičjem.
Slikar izgovori slogovno zaznamovano besedno zvezo, in sicer »jebe se mi«. Njegova
razburjenost, bes in jeza so nakazani s klicaji in dvojnim ločilom ?!.Lidija nato še naprej opisuje
njegovo agresijo, ki jo je stresal na svojo ženo. Sošolki pove, da je bilo iz hiše slišati kričanje
in jok ter premetavanje pohištva. Psoval jo je s prasico in ji grozil, da jo bo ubil. Včasih je vse
potihnilo in takrat je Lidija mislila, da jo je pokončal. Sledi nekaj menjajočih se replik, ki jih
izgovarjata Lidija in Rudi, temveč vsak svojemu sogovorniku. To bralca, ki ni dovolj
osredotočen in skoncentriran na tekst, lahko zmede. Rudi istočasno tako zdravniku razlaga o
njuni čedalje večji odtujenosti. Kako se nista več pogovarjala, ampak samo še buljila vsak v
svojo stvar. On časopis, ona knjigo. Pove o njuni nebesedni komunikaciji:
RUDI: »Dolgo časa sem mislu, da so besede odveč, da se zastopva brez besed. Pa ni blo tko. Brez
besed – kr nekej na slepo uganjuješ, nikdar pa si nisi na jasnem!« (Jovanović 230)

To kaže na to, da je komunikacija med zakoncema zelo, če ne že najbolj pomembna za uspešen
zakon. Ljudje si na žalost ne moremo brati misli. Pomanjkanje sporazumevanja je pri Lidiji in
Rudiju vodilo v razpad zakona.
Med Rudijevem pripovedovanjem sošolka Lidijo zaslišuje, kako to, da nista šla z Rudijem na
policijo zaradi nasilja pri sosedih. Lidija ji pove, da sta se njuni hčerki velikokrat zatekli k njej
in Rudiju.
LIDIJA: »Kuhala sem češpljeve cmoke, to sta imeli posebno radi. Risali sta al pa sta pletli. Obe sta
imeli radi take rdeče pletilke – in sta pletli. Po cele dneve. Včasih sta se igrali s punčkami. Tale je bla
Dorina, tale pa od Maje.« (Jovanović 231)

Pove tudi, da ju je včasih peljala v Bohinj. Postali pa sta sramežljivi in krotki ter nista želeli
govoriti o svojih starših.
Rudi medtem toži o Lidijini tišini, ki ju je ubijala. Pravi, da je bila tiha le doma, ko sta bila
sama. Ko pa je prišel kdo na obisk, je veliko govorila. Rudi se zdravniku izpoveduje in daje iz
sebe, kar ga teži vsa ta leta. Lidija se zdi glede tega bolj hladna in krivdo vali na svojega moža.
Sošolki pove o še nekem dogodku:
LIDIJA: »Enkrat, ko sta bli punčki pri nas, sem ga vidla, kako zaklepa vhodna vrata. Pomahal mi je,
naj pridem ven. Ko mi je izroču ključ, sem ga vprašala, kdaj bo tega konc. Začudeno me je pogledal:
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Konc? To je šele začetek, je reku. In tak čuden smehljaj mu je zatrepetal okoli ustnic. Zakaj vse to
počnete, sem zavpila. A ni boljše, da gresta narazen? Narazen? je dejal. Jaz jo ljubim, je reku. /…/
Vse drugo je dim in kanalizacija, je reku. Sicer pa – kaj vi veste o tem? Vem, da sta bla drugače, čisto
drugače zmenjena! Poslušej ti, igralka, je kričal, a si ti sposobna ločit med kurbanjem in
zaljubljenostjo? /…/ Dala sem punčkama ključ in rekla, nej odkleneta mamici. Kaj pomaga, je rekla
starejša, sej ne more ven, z verigo jo je priklenu na radiator.« (Jovanović 232)

Lidija pripoveduje o pogovoru z nasilnim slikarjem, ki je svojo ženo priklenil na radiator in jo
zaklenil v hišo. Avtor je besede, ki jih je želel še posebej poudariti, zapisal v poševnem tisku:
ljubim, igralka čisto drugače. Ta poudarjenost pride najbolj do izraza pri uprizoritvi in je
odvisna od igralcev.
Sledi nekaj krajših replik, potem pa Lidija zopet pove, kako je do nje prišla slikarjeva žena in
ji povedala, da je mož v hišo pripeljal prostitutko. Poimenuje jo z vulgarno besedo.
LIDIJA: »In ta pička se misli za stalno naselt! Kje pa, sem nakladala, gotovo bo kmal spokala. Ne bo,
ne bo, brez skrbi! S tremi pelci, petimi kovčki in dvajsetimi stezniki ne greš nekam za vikend! Prasica!
In kako smrdi! Ko fukata, poje! In potem naga leta po hiši. Umiva se sploh ne. Tampone pušča, kamor
padejo od nje, izziva! /…/ Kaj pa pesnik, sem vprašala. Konec, z njim je konec, je rekla. /…/ V bistvu
me ne zanimajo taki mladi petelinčki.« (Jovanović 235)

Slikarjeva žena Lidiji v jeznem tonu govori o prostitutki, ki naj bi se priselila k njim. Pravi ji
»pička« in »prasica«, kar je seveda vulgarno. Taka beseda je tudi »fukata«, ki pomeni spolni
odnos, ki pa ne temelji na ljubezni. Veliko je vzkličnih povedi, kar nakazuje na njeno
razburjenost.
Zdravnik Rudija prepričuje, da je bolan in da mora z njim, saj tu ne bo nihče skrbel zanj. Rudi
pa želi počakati do konca obiska, da vidi, kdo je bil pri Lidiji. Zazvoni telefon. Lidija se oglasi
in preveže na Rudijevo stran, saj kličejo zdravnika iz bolnice. Lidija sošolki naprej razlaga o
preteklosti. Pravi, da se je od vedno bala za nek izbruh pri sosedih. Rudi pa zdravnika prepriča,
da počaka, da mu še nekaj pove. Slikar mu je ponujal prostitutko Mehikanko. Zopet sinhrono
spremljamo Lidijino pripoved. Tudi ona govori o Mehikanki, ki je pijančevala. Sledi Lidijina
daljša replika. Dogodek natančno umesti v čas:
LIDIJA: »Osmega marca navsezgodej je prišla k meni: umita, počesana, lepo oblečena, naličena.
Danes pride moj ljubi in mi bo rože prinesel. Lahko si misliš, kako debelo sem pogledala. Uradno je
to moj praznik, se je namrdnila. Čeprav sem grešila. Grešila sem, je zamišljeno nadaljevala, ampak
to mi do odpustil. V bistvu sem spoznala, da je bila moja taktika popolnoma zgrešena. Svet ženske naj
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bo svet šibkosti, takta, srčne dobrote. /…/ Ukazi naj bodo zaviti v žamet objemov in celofan solz!
Naučila se bom svetovati, tolažiti in zaljšati življenje svojemu gospodarju. /…/ našla bom pot v
izgubljeni paradiž – paradiž ženskosti. Zavetje naše vsakdanjem je vzdihnila. In ta pot ni nobena
skrivnost, zaupam vam jo: Pot v paradiž pelje skozi žrtvujočo se ljubezen za nič. Ampak – to je že
mistika! Grem! In je šla, jaz pa nisem vedla, kaj naj si mislim: Je zmešana al ne. Se dela norca al
trpi.« (Jovanović 237–238)

Replika je dolga skoraj pol strani, kar je za Jovanovićevo dramatiko tudi značilno. Dolžina
replik v Jovanovićevih igrah je, kot že rečeno, nasploh opazna in pogosto presega običajno
dialoško izmenjavo v drami ter razkraja dramsko dejanje (Koron 54) Ta pojav epiziranja je npr.
res izrazit v Uganki korajže, kjer bi ga na več mestih lahko opisali kot pripovedi, vložene v
dramsko dejanje s funkcijo karakterizacije in kontrastiranja različnih perspektiv (Koron 54)
Lidija čez celo dramo pripoveduje zgodbo, le ne v enem kosu, temveč v večih. Sošolka jo na
kratko kaj vpraša in ona nadaljuje. Naslednji dogodek, ki ga opiše, je že požar.

LIDIJA: »Ne, z Mehikanko. Šla sta v hišo. In potem je bil mir. Nič ni blo slišat. Ob enajstih smo šli
spat. Komej sem dobro zaspala, me nekej zbudi. Odprem oči: prasketanje, šum, nekakšna svetloba.
Skočim k oknu: sosedova hiša gori. Rudi, sem zavpila, Rudi! Stečeva dol, skoz živo mejo k vhodu. Pod
gankom je ležala Mehikanka. Štiri rdeče pletilke je imela zabodene v vrat.« (Jovanović 238)

Sošolka nato vpraša, ali sta jo zabodla otroka. Lidija ji ne odgovori, temveč pripoveduje dalje.

LIDIJA: »V rokah je stiskala črnozelnkast križ iz opala. Hiša gori v plamenih, vidlo se je kot podnevi.
Rudi, sem rekla, steci na telefon, poklič gasilce. Stopim v hišo: dim in vročina, slišim stokanje. Zvenelo
je kot glas ranjenca: Pejte k jezeru. Hitro. Takoj k jezeru. /…/ Vsa omotična sem planila iz hiše in se
pognala po bregu navzdol. Noč brez lune, mraz. Priletim na obalo – led škriplje pod nogami.
Obstanem, slišim: Mami, ne, mami, ne. In potem čofotanje razburkane vode. Napenjam oči, vidim le
nejasne obrise. Sence opletajo nad gladino in potem poniknejo in potem spet kriki in grgranje in
glasovi utapljanja.« (Jovanović 238)

Lidija sprva govori v pretekliku (V rokah je stiskala), nato pa za večjo doživetost uporabi
sedanjik (Stopim v hišo). Jovanović uporablja koncept fragmentarnega časa in ne enotnosti
časa. Večinoma liki govorijo v sedanjosti, lahko pa tudi v preteklosti (Kralj 142).
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Sledi več krajših replik med Lidijo in sošolko. Vmes Rudi prisluškuje pri steni in si govori, da
ga obtožuje norosti, pedofilije in ljubosumnosti. Da govori sam sebi vemo, ker zdravnika ni več
in v didaskalijah piše (zase). K Rudiju pride sošolka in ga povpraša, kako je. On ji odgovori:
RUDI: »Veš, kako je: najprej so na svetu narava in rože in znanost in Havaji in žlahta in vino in
pesem in kup zanimivih ljudi. Potem vse to zgine, se nekam porazgubi, izumre – in svet se spremeni v
puščavo. Ostane samo en človk, ki te je zajebou v življenju – ker je vse to naredu. Samo ta prasica
preživi. Tko je men, kako je drugim – pa ne vem.« (Jovanović 241)

Rudi na vprašanje po počutju odgovoril malce nenavadno, saj je najprej naštel lepe stvari, ki
nato izpuhtijo. Sledita dve sošolkini repliki, ki ju lahko štejemo za pripoved v drami. Zopet
govori o preteklosti.

SOŠOLKA: »Jezus, ko se spomnim na Jesenice in gimnazijo in tiste čase. Kako sta bla zaljubljena!
Nekaj neverjetnega! To ni blo normalno. Ona je imela menda kar skoz povišano temperaturo. Taki
rdeči fleki so ji cvetel na licih, oči so ji vročično žarele, ti si pa sploh bil, kakor da te luna nosi! Kot
nafiksan! Med poukom je napeto strmela v prfoksa, a jaz sem vedela, da nič ne posluša! Pojma ni
imela, reva, kaj razlaga. Ko je zazvonilo, jo je kar vrglo iz klopi, bumf, pa v tvoje naročje. Še dons se
spomnim, kako sta se poljubljala v zadnji klopi.« (Jovanović 242)

Sošolka kot vidimo šele proti koncu drame spregovori več kot le kak stavek. Besedi, ki sta v
ležečem tisku in sta poudarjeni, sta kako in žarele. Sošolka se spominja gimnazijskih let, ko je
bila priča njuni zaljubljenosti. Lidija na drugi strani stene prekine njen tok z enim stavkom,
sošolka pa Rudiju opisuje dalje.
SOŠOLKA: »Nisem se mogla pomagat, gledala sem vaju kot uročena. Mečkal si ji prsi, jo grizu v
vrat, ona je vzdihovala in zavijala z očmi, po meni pa je kar gomazelo. Kurja polt me je spreletavala,
če verjameš ali ne! Jaz takrat še nisem imela fanta, no, sej nobena od nas v razredu ni takrat še tko
zares hodila s kom – in smo ble vse zmešane … za crknt.« (Jovanović 242)

V njeni pripovedi ne moremo govoriti o zaključeni celoti, temveč gre za iztrgane fragmente iz
njenih spominov. Opisuje svoje spominjanje na opazovanje mladega para, kar jo je vzburjalo.
Lidija spet pri zidu govori sama sebi, sošolka pa Rudiju opisuje, kakšen športni as je bil in kako
so bile Lidiji vse punce v razredu nevoščljive. Nato se z Rudijem pogovarjata o sedanjosti.
K Lidiji pride zdravnik in ji da pogodbo, ki jo mora podpisati, da zdravnik lahko Rudija odpelje
v bolnišnico. Ko zdravnik odide, Lidija stopi k zidu in prične klicati Rudija. Pogovarjata se prek
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stene po mnogo letih. Kmalu začneta obujati spomine na čase, ko sta bila še skupaj in celo prej
– pred osemindvajsetimi leti.

RUDI: »Tako se mi zdi – kot pred osemindvajsetimi leti na Jesenicah, v bloku, ejga, ko si pustila ključ
v vratih od drvarnice, jaz sem te pa zaklenu notr, ugasnu luč – in sva se v temi zgovarjala … Kr na
jok ti je šlo, ejga!« (Jovanović 247)

Še naprej se spominjata podobnih skupnih dogodivščin. Ko sta šla na morje v kamp in kupila
marelični sok v tetrapaku, v katerega je prišla osa in pičila Lidijo v grlo. Ves njun pogovor
poteka v pretekliku, kar je smiselno, saj je govora o preteklosti. Zopet ne gre za zgodbo, ki bi
jo v celoti povedala ena dramska oseba v eni repliki, temveč zgodbo pripovedujeta dve osebi,
ki si izmenjujeta replike. Kmalu iz prijetnih pripetljajev preideta na požar in se pričneta
medsebojno obtoževati. Krajše replike z obsojanji se nadaljujejo čez štiri strani drame.
Daljša Rudijeva replika se pojavi proti koncu. Govori o norosti.

RUDI: »Jaz nisem tipičen. Ne maram biti tipičen. Še najmanj bi rad bil tipičen norc. Seveda so vsi
norci tipični norci … Ampak, ne gre za to … Jaz točno vem, da sem postal čudak: hodim na jezero,
da bi lovil ribe, pa ne lovim. Sploh ne vržem trnka v vodo! Gledam v vodo, zalučam kamenček,
opazujem kolobarje in grem domov. /…/ Gledam punčke in fantke. Ne ogovarjam jih, ne vlečem jih za
roko vstran v grmovje – če to misliš – samo gledam in poslušam glasove. /…/ Vse sem pozabu. Zato
pa tud v službo ne hodim, a veš …« (Jovanović 252)

Sledi premor in po njem Lidija pove o svoji situaciji in sanjah. Večinoma liki govorijo v
sedanjosti, lahko pa tudi v preteklosti – če pride sel poročat o dogodkih, pripoved o sanjah,
protagonistova spominska pasaža, gre za vdor epskega modusa. Bralec nima več usmerjanja
glede časa s strani pripovedovalca (Kralj 144). Pripovedovalca bi označila kot
znotrajdiegetskega, saj gre za osebe, ki so na ravni dejanja, za pripovedovanje zgodb pa
uporabljajo govor ali dialog. Lidija o preteklih dogodkih vedno pripoveduje svoji sošolki, torej
znotraj dialoga. Kontaktna smer je tako njena prijateljica. Podobno je z Rudijem, ki se
pogovarja z zdravnikom.
Lidija privleče plinsko bombo do kamina. Zlezeta vanj in si podata roki. Na koncu so malo
obsežnejše didaskalije, ki pojasnijo dogajanje.
(Na Rudijevo stran vstopi zdravnik. Zavoha plin. Plane k oknu, ga odpre na stežaj. Steče h kaminu,
zvleče Rudijevo truplo k oknu, ga vzdigne na okensko polico. Konstatira konec. Za trenutek stoji
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neodločen, okleva, gleda v predelno steno, potem seže v Rudijev žep. Iz žepa potegne ključ. Za hip ga
podrži v roki, potem stopi k skrinji, jo odklene, odpre pokrov in vzame ven sveženj platen. Razvija
enega za drugim, tako kot je to počel Rudi, polaga jih na tla in na kose pohištva. Platna so izbrisana,
čista, bela! Na njih ni nič … Absolutno nič …) (Jovanović 255)

Zaključno repliko ima zdravnik, ki pravi: »Ne mi tega delat! Ne mi tega delat!« (Jovanović
255).
Pripoved dramske osebe vsekakor karakterizira. Lidija se s svojimi izpadi izkaže za zelo
vzkipljivo, jezno, obtožujočo in ljubosumno žensko. Svojega moža krivi za njuno odtujitev in
za vse nastale negativne dogodke iz preteklosti. Rudija označi za norca, ki mora v psihiatrično
bolnišnico. Bralec ves čas spremlja obe perspektivi – Lidijino in Rudijevo. Lika na začetku
vidita le svojo trenutno situacijo in dogajanje, na koncu pa se fizično srečata. Vmes sicer prihaja
do zvočnih efektov med obema sobama, vendar se mož in žena ne pogovarjata niti ne slišita,
kaj drug govori na drugi strani stene svojemu sogovorniku. Ves čas pa govorita ravno eden o
drugem in se obtožujeta za nastalo situacijo. Pripovedovanje torej zagotovo karakterizira osebe,
saj skozi pripoved bralec/gledalec vidi njen karakter.
Kontaktna smer je vedno dialoški partner, dramski lik nikoli ne govori neposredno publiki. To
pomeni, da ne pride do preboja absolutnosti.
Iz interpretacije sklepam, da je v tej drami naratološka analiza vsekakor možna, doprinese pa
tudi k razumevanju drame – osebe pripoved karakterizira.

ANALIZA DRAME UGANKA KORAJŽE
Uganka korajže je del Balkanske trilogije, ki poleg te drame obsega še Antigono in Kdo to poje
Sizifa in je bila pri Cankarjevi založbi objavljena leta 1997. Je Jovanovićeva reakcija na
najnovejša tragična vojna dogajanja v bivši Jugoslaviji. Medtem ko se Antigona in Kdo to poje
Sizifa nanašata na antiko, se Uganka korajže naslanja na klasično delo Bertholda Brechta Mati
Korajža in njeni otroci (Borovnik 60). Država je prikazana kot represivna inštitucija, ki človeku
povzroča tako družinsko kot osebno nesrečo (Borovnik 60).
Uganka korajže je bila v SNG Ljubljana krstno uprizorjena leta 1994. Sestavljena je iz treh slik.
V prvi spoznamo igralko Ireno, ki se pripravlja na vlogo Matere Korajže. V drugi sliki pa jo
vidimo že na psihoterapevtski kliniki. Irena je igrala svojo vlogo Matere Korajže, ki se za
preživetje svojih treh otrok vojakom prodaja hrano in rekvizite. Vojna ji na žalost otroke vzame
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in jo pusti samo. Režiser Ireno prepričuje, da je Mati Korajža preračunljiva in da se briga le
zase, drugi pa je ne zanimajo.
Nekaj slik naprej drama preskoči na območje Bosne, kjer spremljamo tragično zgodbo matere
Marije. Njen mož je šel kot prostovoljec branit svojo državo in s tem v nevarnost potisnil vso
svojo družino. Marija pa je ustanovila pletilstvo, toda podjetje se ji ne posreči, ostane praznih
rok in postane kot kužna: ljudje se je izogibajo (Kermauner 143). Ovito v plašč humanitarnosti
se tako kot nekdaj pri Brechtu uveljavlja le vojno dobičkarstvo. Vprašanje pa ostaja prav tako
po brechtovsko odprto: So ljudje v vojno dobičkarstvo prisiljeni ali ne? (Borovnik 2004: 63).
Med Marijino zgodbo še naprej poteka Irenine gledališke vaje. Že naslednji prizor pa prikazuje
sliko iz življenja sodobne Matere Korajže. V njem vidimo Marijin hlev, invalidnega sina v
postelji in igralce, ki pridejo tja na študijski obisk. Marijin otrok, invalid Dino, pripoveduje,
kako je bil v vojni 1992 ranjen, njegova mati pa o bedi, v kateri živijo (Borovnik 63) Ravno v
pripovedi Matere Korajže in njenega sina bom lahko dramo analizirala z naratološko analizo.
Irena na koncu ne zmore več igrati svoje vloge in pristane v psihiatrični bolnišnici. V tretjem
delu Šerif poroča, da v državi vladata nered in nasilje. Drama se tako ludistično zaključi.
Nobena travma se ne reši in nasilje zavlada svetu (Borovnik 64).
Ta Jovanovićeva drama pomeni svojevrsten protest zoper vojne grozote, ki izhajajo iz tistih v
Bosni in Hercegovini. Njegov vojni protest je obešenjaško grotesken (Borovnik 63).
Že takoj na začetku v prvi repliki imamo pripovedovanje zgodbe. Dogajanje je postavljeno v
Irenino spalnico. Irena in režiser zajtrkujeta v postelji. Irena govori o dogodkih, ki so se zgodili
včeraj.
IRENA: »Včeraj popoldan je lilo kot iz škafa. Skozi okno v dnevni sobi sem, udobno zleknjena v
naslanjaču, gledala na drugo stran ulice, kako delavci iz rumene hiše nosijo pohištvo in ga nakladajo
na kamion. /…/ Vmes je enkrat pritekel iz hiše na pločnik gologlav moški srednjih let v dežnem plašču,
obupano je krilil z rokami, nekaj protestiral, se obrnil, stekel noter v hišo in se vrnil s starejšo gospo,
ki bi lahko bila njegova mati in ki je bila videti bolna. Držala je dežnik, ki ga je zaman poskušala
odpreti, ker se je mehanizem zataknil … Zdelo se je, da ji gre na jok. /…/ Nakar sem jaz strmela v
nastežaj odprta vhodna vrata rumene hiše in razmišljala: Odkod so ti ljudje? Kdo so? Kaj sta ta
gospod in gospa? Sta se prostovoljno izselila? So ju nasilno deložirali? /…/ Na vlaku zagledam
pijanca in se že sprašujem, zakaj se je napil, zakaj je nesrečen, kam gre, od česa beži«? (Jovanović
43)

Vidimo, da Irena režiserju pripoveduje o preteklem dogodku, v kolikor ga lahko tako
imenujemo. Gre bolj za drobec dogajanja, ki ga Irena opazuje skozi okno. Vidi več ljudi, ki
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prelagajo pohištvo. Še posebej pa opiše moškega, ki priteče iz hiše. Omeni njegovo domnevno
starost, obleko in frizuro. Na koncu replike se dramska oseba sprašuje o vseh teh ljudeh. Gre za
notranji monolog, ki je značilen predvsem za prozo. Notranji monolog je v literarni vedi
pogosto uporabljen kot sinonim za tok zavesti. Humphrey je notranji monolog opredelil kot
tehniko ali metodo za posredovanje psihičnih vsebin toka zavesti literarnih likov (Cafuta 88).
Irena sama se sebe presprašuje, kdo so ti ljudje, odkod prihajajo itd.
Čez nekaj slik ima režiser kar tri replike, dolge okrog 20 vrstic. Govori o liku Matere Korajže.
Ireno želi prepričati, da v resnici pohlepna. Označi jo tudi kot filozofa, saj je njega glavna ideja,
da bi bilo njeni družini dobro v svetu, ki mu ne gre dobro. Režiser nato govori še o Brechtu in
socializmu, ki ga ni več. Njegovih replik ne moremo označiti kot pripoved, saj govori v
sedanjiku in samo niza določena dejstva. Režiser kmalu pripelje Marijo, ki ima zelo dolg govor.
Dolg je kar stran in pol. najprej v sedanjiku pripoveduje o sebi, nato pa preide na padlega moža
in preklopi v pretekli čas.
Drama vsebuje epiziranje, ki se na več mestih kaže kot pripovedi, vložene v dramsko dejanje s
funkcijo karakterizacije in kontrastiranja različnih perspektiv (Koron 202).
MARIJA: »Beračim. Beračim, ker moram, nimam druge izbire. Jaz sem iz Žabinje. To je vas, ko greste
po avtocesti pa zavijete levo. Moj mož je padel. /…/ V Lepinji sva bila sedem let na deponiji. Delala
sva, da bi otroci kaj imeli. Ne rečem, dobro sva zaslužila. Ampak njega je zelo prizadelo to, da njegov
narod trpi. /…/ On je bil pravi prostovoljec, sam se je prijavil na bojišče. Zdaj sta mi ostala še dva
otroka, od tega je en sin, Dino, nepokreten invalid. /.../ Od države dobim 30.000, 5 kil moke in en
higienski paket. V njem sta dva šampona, zobna krema, krtačka in papir za vece. /…/ Jaz sem možu
govorila: 'Danko, nikar ne hodi, če te ne kličejo, ker so otroci odvisni od tebe.' Ko je bila še Manda
na teve, sem mu rekla, naj tega ne gleda.« (Jovanović 49)

Marija opisuje svojo bedo in revščino. Natančno pove, koliko dobi od države. Ko pripoveduje
o tem, kaj je govorila možu, avtor uporabi premi govor.
MARIJA: »/…/ Ne morem povedat, kako sem se počutila po tistem. Jaz sem se po njegovi smrti
zdravila na psihiatriji v Vinogradu, še danes jemljem zdravila. Pred vojno je bilo vse v redu in
normalno. Ko pa so mi prišli javit, da njega več ni, sem šla ponoči čez minska polja, da sem ga dala
v vrečo na ramo in domov pokopat. /…/Iz hiše v Lepinji sem že prej pobegnila, sem upala, da bom
rešila fante pred vojsko. Račun brez krčmarja. Zdaj stanujemo v praznem hlevu kmečke zadruge […]«
(Jovanović 49–50)
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Marija naprej pripoveduje o tem, kako se je soočila s smrtjo svojega moža in posledicami, ki
so vidne še danes. Proti koncu replike preskoči na današnji čas in pove, kje sedaj živijo. Opisuje
uborno življenje, za preživetje mora beračiti.
Sledi Irenina vaja z režiserjem. Ta ji zopet razlaga o liku, ki ga mora igrati. Kmalu zatem se
dogajanje z odra preseli v gledališki bife, kjer sta Irena in Ivette Potier v kostumih. Pijeta pijačo,
ona pa mu govori o svoji mami. Replika je dolga malo manj kot eno stran.
IRENA: »Preden je umrla, je moja mama dolgo ležala v bolnici. Vedela sem, da se ne bo vrnila
domov. Ko sem hodila k njej na obiske, sem se trudila, da bi bila čimbolj ležerna, da ne bi ravnala z
njo kot z na smrt obsojenim bolnikom. /…/ V hipu, ko sem jo pokopala, so z mano vsi začeli ravnati v
rokavicah, kot z bolnikom. Nosili so mi jesti-piti, nič mi ni bilo treba kuhati. /…/ Iz teatra so mi
sporočili, da so vaje črtane … Kdor me je obiskal, je govoril šepetaje, kakor da pokojnica spi in bi jo
glasno govorjenje prebudilo. Ni se omenjala beseda 'mrtva'. /…/ Nehote sem začela igrati žalujočo
hčer. Dali so mi vedeti, da to pričakujejo od mene. /…/ Kakorkoli že, ko sem enkrat začela igrati, mi
je zapasalo in igrala sem, seveda, odlično! /…/« (Jovanović 52)

Irena opisuje svoje doživljanje ob smrti svoje matere in kako so ravnali z njo, potem ko ji je
mati umrla. Žalovanje je morala zaigrati, kar ji je postalo všeč in je v tem uživala. Govori tudi
o fantu, v katerem je našla (žal le seksualno) uteho v času žalovanja in bolečine.
Dogajanje se preseli v Marijin hlev. Dino je v postelji, ob njem pa sta njegova mati in sestra
Katica. Dino pripoveduje zgodbo o tem, kako je bil ranjen med vojno.
DINO: »Ranjen sem bil med kosilom. Subaru. Moj kolega se je malo napil in s puško meril v vojaka,
ki je jedel zraven mene. Rekel sem mu, da ni normalen, naj ne dela tega. Zakaj cvikaš, je rekel in
sprožil. Meril je vanj, zadel je pa mene. Subaru. Ni vedel, da ima kroglo v cevi. Zadel me je v vrat.
/…/ Tako sem se znašel v vojni, vendar sem služil v enoti, ki je bila stacionirana v zaledju. Ranjen sem
bil v Starem Dvoru. /…/ Vojak, ki je mene ranil, pa je bil samo tri dni priprt, potem so ga poslali
domov na psihično okrevanje. Subaru. Tako se je ta stvar končala, brez preiskave, brez sojenja, nič.
Moja mama se je poskušala pritožiti, a brez haska, to stvar so hitro zatušali. /…/« (Jovanović 53)

Dino govori v pretekliku, saj govori o preteklosti. Zelo podrobno opiše streljanje. V
nadaljevanju govori o sedanjosti. Od svoje firme dobiva plačo, ki je precej nizka. Pove, da bo
maja star 23 let. O prijateljih pa pravi, da ga obiskujejo tisti, za katere si ni mislil, da ga bodo.
Celotna replika je dolga kar eno stran.
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Dogajanje se za kratek čas preseli v ordinacijo, kjer se Olga in Irena pogovarjata o Irenini vlogi.
Olga ji pravi, da se vanjo preveč vživlja in da je zato tako napeta. Zopet se znajdemo v
Marijinem hlevu. Katica pripoveduje o tem, kakšno življenje so imeli pred selitvijo.
KATICA: »Najbolj pogrešam kopalnico. Prej smo imeli kopalnico, vso v modrih ploščicah., s
čudovitim nežnim vzorčkom. Imeli smo bojler, toplo vodo, mrzlo vodo, tuš smo imeli … Imeli smo
pravo spužvo za umivanje, šampon za lase, vece … Imeli smo pralni stroj Gorenje. /…/ Vsak je moral
pospravit in pobrisat za sabo. Jaz sem se obvezno zaklenila v kopalnico in se kopala. /…/ Odkar
nimamo kopalnice, imam prhljaj, mozolje in še nekaj zelo groznega.« (Jovanović 55)

Iz njenega opisa vidimo, da se jim je življenje poslabšalo. Sploh kar zadeva higieno in čistočo.
Katica natančno opisuje kopalnico, vse detalje v njej (ploščice, bojler, vece, šampon …). Ta
pojav epiziranja je pri Jovanoviću zelo pogost. Gre za pripovedi, vložene v dramsko dejanje s
funkcijo karakterizacije in kontrastiranja različnih perspektiv (Koron 202). Pojavljajo se
analepse, ki nakazujejo kompleksno strukturiran čas dram.
V naslednjem prizoru na odru z rekviziti nastopa Irena sama. Govori o Darwinu, ki je opisoval
jok pri otrocih in odraslih. Med govorom demonstrira postopke.
Dogajanje se preseli v restavracijo. Tam so Marija, Dino, Katica in igralci. Marija govori o
izgubi.
MARIJA: »Ogromno sem izgubila. Če računam od polovice junija do začetka avgusta, v dveh mesecih
in pol – sem prišla ob moža, hišo, kšeft, enega sina, drugega sina, tretji je postal invalid, punca pa je
nepreskrbljena. Vsak je nekaj izgubil, al otroka, al moža, al brata, ampak tolk kot sem jaz – pa ni
noben! /…/ So take ženske, ki ti na daljavo ubijejo moža ali otroka, storijo, da ti živina pocrka, hiša
zgori, karkoli! In jaz sem prišla v stik z eno tako coprnico. Caca so ji rekli. /…/ Soseda jo je enkrat
naravnost vprašala: 'Povej mi po pravici,' je rekla, 'imaš moč, da z očmi obsodiš človeka?' 'Imam,' je
rekla. /…/« (Jovanović 57)

Na odru režiser pove zgodbo:
REŽISER: »Konrad Lorenz opisuje, kako siva gos išče svojega mladiča: 'Prva reakcija na izginotje
mladiča je zaskrbljen poskus sive gosi, da ga najde. Gos nima miru, noč in dan ga išče, preletava
velike razdalje, obiskuje tista mesta, kjer sta bila skupaj in ves čas oddaja predirljiv trizložen klic …
Iskalne odprave so čedalje daljše, gos se odpravlja v njej neznane kraje in zelo pogosto se zgodi, da
se iskalka sama izgubi ali pa podleže na pohodu … Vse tiste značilnosti njenega obnašanja, ki se dajo
objektivno opazovati, so v glavnem identične s človeško žalostjo …'« (Jovanović 57)
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Režiser to pripoveduje iz ozadja, za odrom. Igralka Irena pa se giblje po prostoru. Tu gre za
pripoved fikcijske zgodbe, torej lik ne pripoveduje o lastnem življenju, temveč gre za zgodbo,
ki je izmišljena in narejena za gledališko igro. Z odra se prizorišče premakne v Irenino sobo.
Noč je in Irena je pred zrcalom. Sama sebi govori:
IRENA: »To, kar vidimo na obrazu ženske, ki je izgubila otroka, ni le potlačen jok. Zrela ženska, in
to jaz sem, je sposobna več kot le prikrivati svoja čustva. Nauči se jih izražati na tak način, da soljudem
posreduje prefinjene pomenske odtenke, ki so mnogo bolj subtilno razčlenjeni kot jok otroka … /…/
Človek ima svojo vrednost le v odnosu do drugega. /…/ (Jovanović 57, 58)

Ker dramski lik govori sam sebi, gre za monolog, pripovedovalec pa je monodramski.
Naslednjo pripoved zasledimo čez nekaj strani. Dogaja se v ordinaciji, nastopata Ivette in Olga.
Ivette pripoveduje, kdaj je prvič opazila, da je z Ireno nekaj narobe.
IVETTE: »Prvič sem opazila, da je nekaj narobe, ko mi je Irena zaupala, da se ji zdi, kako je glineni
vrč, v katerem je imela ikebano, podoben Rjavčku. Saj veš, sinu Ane Fierling! A zastopiš? Rekla mi
je: Glej, njegov duh je vstopil v glinen vrč. Prenesla je vrč s s krinje na nočno omarcio v spalnici.
Nekaj dni je bil tam, vendar se ga je začela bati. (Jovanović 65)

Naslednjo pripoved pripoveduje Dino. Dogaja se pred hlevom. Ob Dinu je do pasu gola Irena.
Podajata si cigareto marihuane.
DINO: »Odpeljali so me na stražo. Zgrozil sem se. Okoli mene tema kot v rogu, kraja ne poznam, ne
vem ne kje stražim, ne od kod lahko pride sovražnik, povrh vsega pa niti puške nimam. /…/ Bil sem
čisto trd od strahu, ker nas ni nihče opozoril, da se to lahko zgodi in nismo dobili navodil, kako naj
se v tem primeru obnašamo. /…/ Po štirih tednih sem srečal nekega znanca in mu potožil. Ponudil mi
je cigareto marihuane in rekel: 'Boš videl, kako ta stvar dela.' /…/ (Jovanović 71–72)

Irena ga na koncu te replike nekaj vpraša, on ji odgovori z nadaljevanjem zgodbe.
Marija na kliniki pripoveduje tekst kot pravljico za lahko noč (Jovanović 75):
MARIJA: »Ko vidiš bogato, lepo žensko, si misliš: vidiš, bogata je in lepa je. Ne vprašaš se, ali je od
nekdaj lepa in ali je bila zmeraj bogata. In če že podvomiš o tem, da je bila vselej bogata, redkokdaj
posumiš v to, da njena lepota ni prirejena, da ni od boga. /…/ (Jovanović 75)
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V enem izmed naslednjih prizorov Katica na kliniki pripoveduje o tem, kako je njena mama
prebutala župnika, ko ji je prišel povedat, da je oče umrl. Ko je prišel povedat za sina, je jokala,
ko je umrl še drugi sin, sta se z župnikom napila, ko pa je izvedela, da je Dino ranjen, je župniku
rekla le: Hvala, ti gospod. Režiser povpraša Ireno po njenem počutju. Ona mu odgovori z dolgo
repliko, ki je sestavljena iz mnogo vprašanj (Kje je moja meja?, Je moj otrok del mene? itd.)
Zadnje dejanje drame nosi naslov Nekaj tretjega. Dino zopet pripoveduje o svoji preteklosti.
Govori o tem, kako je kot otrok trpel. Končen prizor se dogaja na odru, imajo ritualno vajo, ki
jo skupno izvajata obe družini kot nekakšno očiščenje (Jovanović 86).
V Uganki korajže se pojavljajo analepse, ki nakazujejo kompleksno strukturiran čas dramskega
diskurza, s številnimi pripovednimi replikami pa pride do izraza še multiperspektivično
razlikovanje prikazanih zgodbenih svetov (Koron 55). Če upoštevamo, da gre za igro o
nastajanju dramske uprizoritve, ki vse dogajanje postavlja na meta ravni, podobno kot se na
metagledališki ravni odvrti igra Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka, pride kompleksnost
Jovanovićevega dramskega diskurza še bolj do izraza (prav tam). Pripovedi funkcionirajo torej
osmišljevalno in kot konstrukcije identitete, pogosto pa prispevajo k razreševanju kompleksnih
situacij in razjasnjevanju dvoumnih dogodkov in razmerij tudi na koncu iger. In končno,
osvetljujejo tudi družbeno dinamiko in kulturni pomen pripovedovanja zgodb v sočasni kulturi
(Koron 50). Pripovedi še posebej karakterizirajo dramski lik Ireno, saj je edina, ki govori tudi
monolog. Skozi to obliko govora vidimo, da je zasanjana, zmedena, ne ve točno, kaj bi rada. Je
zelo razmišljujoča, poglobi se v (predvsem ženska) čustva, se preizprašuje in razglablja o
globokih temah. Ostali liki vedno govorijo dialoškemu partnerju. Večinoma pripovedujejo o
dejstvih iz preteklosti in opisujejo svoje nekdanje življenje. Pri tem niso pretirano čustveni, vsaj
ne toliko kot Irena. Kot pomemben pripovedovalec se izkaže tudi Dino, ki opisuje svoje
izkušnje med vojaki. V pripoved vključi tudi subjektivni pogled, saj govori o lastnih čustvih,
občutkih in počutju v dani situaciji. Skozi njegovo pripoved torej vidimo, da je občutljiv,
čustven, vojna ga je vsekakor zaznamovala tako fizično (je invalid) kot psihično. Podobno o
preteklosti govori tudi Marija, ki se spominja za nazaj. Govori o svoji revščini, izgubi ljubljenih
oseb, beračenju … to kaže na njeno šibkost, nemoč, žalost, obup in vdanost v usodo.

ANALIZA DRAME IGRAJTE TUMOR V GLAVI IN ONESNAŽENJE ZRAKA
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Drama ima podnaslov Igra v treh dejanjih in memoriam pobijavca ščurkov in je leta 1971 izšla
v Sodobnosti. Prvič je bila uprizorjena pet let kasneje v SLG Celje. Drama je Jovanovićeva
reakcija na krizo v ljubljanski Drami. Avtor je v dilemi med dvema tipoma gledališča: na eni
strani odslikava življenjsko resničnost, na drugi pa hoče začutiti korenine človekovega bivanja.
Dogajalni prostor je gledališče. Igrajte tumor v glavi je samokritični tekst oziroma avtoironija
gledaliških eksperimentov (Troha 85).
V tej igri je svojevrsten obračun s pojmovanji in gledališkimi praksami avantgardnega
gledališča 60. let, je pripovedovanje niza dogodkov drugim dramskim osebam motivirano z
umestitvijo dogajanja v uredništvo dnevnega časopisa, kjer se menijo o senzacionalnem uporu
v gledališču Slavija, urednik pa narekuje tajnici časopisni prispevek (Koron 201). Lahko jo
umestimo v dramo absurda, saj uvaja razkroj racionalnega sveta, razuma, logike in človeških
stikov, ki postanejo absurdni, groteskni (Kralj 404). Prisoten je razkroj jezika na fraze, ki imajo
stavčno logiko in leksično prepoznavnost, nato samo še zlogi ali pojmovno izpraznjeni glasovi
(prav tam). Kot pravi Amelia Kraigher, je Tumor je mogoče razumeti tudi kot gledališko
parodijo radikalnih anarhističnih idej, kot jih uvaja bakuninovska zahteva po popolni odpravi
države in institucij nasploh (Kraigher 1009).
Po predstavi Rihard II v gledališču Slavija izbruhne pretep, ki se konča z uporom mladih,
"avantgardnih" igralcev, ki zasedejo gledališče ter na cesto preženejo preostali, "konservativni"
del ansambla. Gre za škandal, ki odmeva tudi v javnosti zunaj slovenskih meja. Uporniki pod
vodstvom režiserja Dularja, dramaturga Palčiča in zdravnika Černigoja se zabarikadirajo v
stavbo, zdravnik Černigoj pa prične s hipnozo pripravljati igralce na vaje. Situacijo v Slaviji
prideta preverit novinar Križnik in inšpektor Levstik. V drami nastopa kar 21 dramskih oseb.
Prvo dejanje se dogaja v redakciji časopisa Dnevnik. Med nastopajočimi so Odgovorni, Tajnica,
Vesna, Tehnični in še nekateri drugi. V tej drami je pripovedovanje niza dogodkov drugim
osebam v obliki urednikovega narekovanja časopisnega prispevka tajnici motivirano z
umestitvijo dogajanja v uredništvo dnevnega časopisa, kjer se menijo o senzacionalnem uporu
v gledališču Slavija (Koron 201). Odgovorni Novemu 1 narekuje tekst za časopisni prispevek.
ODGOVORNI: »Devetega januarja zvečer, po predstavi Shakespearovega Riharda II., izbruhne med
umetniškim osebjem Slavije pravi pravcati pretep s sabljami, rapirji in sulicami. Izoblikujeta se dve
skupini: tako imenovani konservativci in tako imenovani avantgardisti. Slednji so pod vodstvom
režiserja Dularja, dramaturga Palčiča in zdravnika Černigoja ustanovijo revolucionarni komite
gledališča Slavija in pomečejo dve tretjini ansambla. /…/ Tvoj odgovorni. (Jovanović 12)
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Dogodek Odgovorni točno datira in razloži zaplet. Kmalu pride Glavni in zaposlene ves jezen
nagovori. Gre za daljšo repliko (14 vrstic), vendar ne gre za pripoved, temveč le nagovor. Ta
pa ne spada med oblike pripovedi v drami. Odlomek ima ekspozicijsko funkcijo.
Tehnični ima govor o tiskarju Gutenbergu. Govori v pretekliku.
TEHNIČNI: »Johannes Gutenberg, od 1398 do 1468. Nemški tiskarnar, ki je po splošni sodbi prvi
uporabil premične črke na zahodu. Njegova iznajdba nima zveze s strojem, ki so ga že zdavnaj prej
uporabljali v Koreji, ker je od nje neodvisna! /…/ Njegov prvi proizvod je bila znamenita
Gutenbergova Biblija, ki jo je začel tiskati okoli 1450 in jo je dotiskal okoli 1455 in ki jo nekateri
imenujejo tudi Mazarinova Biblija /…/« (Jovanović 19)

Spodnje poročilo o nadaljnjih dogodkih, povezanih z revolucijo v gledališču, v katerem lahko
prepoznamo verbalni opis neodrskega dogajanja, ima tako kot zgornji odlomek še vedno
ekspozicijsko funkcijo, saj pripoveduje o predhodnih dogodkih, uredništvu pa ga posreduje
novinar Zoran Križnik (Koron 201).
KRIŽNIK: »/…/ Ob pol desetih so upokojenci skušali na silo vdreti v gledališko poslopje. Od nekod
so privlekli železne drogove. /…/ Nenadoma se pojavijo na balkonu in strehi obrambne sile
izolacionistov v čudno pisanih cunjah, močno popudrani in našminkani in začnejo folk obmetavati z
dimnimi petardami in solznim plinom. Upokojenci popizijo! /…/ Razkačenost se sprevrže v
napadalnost in v trenutku je ves pločnik na drugi strani ceste razrit, množica pa juriša na teater z
granitnimi kockami. /…/ Nazadnje je prišla tudi prva pomoč, naložila ranjence, med drugim tudi
Kneza, in jih odpeljala v bolnico.« (Jovanović 21–22)

Križnik začne pripovedovati v pretekliku, nato preklopi na sedanjik. Pripoved v sedanjiku
deluje bolj napeto.
Gospod Knez Odgovornemu da to, kar pišejo v časopisu, ni ničemur podobno. Nov 1 ga vpraša,
kako to misli. On odgovori:
KNEZ: »Petindvajset let že delam v Slaviji, petindvajset let, gospodje, to je lep kos človeškega
življenja! Po petindvajsetih letih sem doživel, da me z mojimi kolegi in kolegicami vred peščica
nadutežev in manijakov meče iz službe in iz gledališča, ki je moj drugi dom /…/« (Jovanović 26)

Da gre za pripoved, pove Tehnični, ki pripomni: Malce več jasnosti ne bi škodilo vaši pripovedi.
Toda Knez pripovedi ne pojasni.
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Do drugega dejanja ne zasledimo oblik pripovedi. Drugo dejanje pa se začne z obsežnimi
didaskalijami, ki so dolge kar dve strani in pol. Prizorišče, ki je je prazen oder, avtor sam
komentira: »Tudi v tem dejanju sem se zavestno izognil natančnejši opredelitvi mizanscenskega
reliefa in orientacijskega tlorisa. Razporeditev dogajanja v smislu »spredaj«, »zadaj«, »levo«,
»desno«, »zunaj«, »znotraj« itn. prepuščam skoraj izključno v premislek režiserju.« (Jovanović
35). Dular vadi z igralci, Križnik pa dela intervju s Palčičem. Avtor podrobno opiše dogajanje
na odru. Palčič Dularju reče, da predstav ne bo, Dular pa (od)govori, ne da bi se ozrl.
DULAR: »Predstava je laž, gnusna laž. Rad bi se otresel tega poraznega srha, ki te polni z občutkom
znanega in prepoznavnega. Hočeš teman, odmeven, prazen avditorij in igravce čisto zase. /…/ Ali je
to, kar sanjaš, sled v neznano, novo v tebi, še neizrečeno zunaj tebe? Splakni usta in misel od muke in
slasti, zavrti se v mrmranju MANTRE, v neobteženo plast večno gibljivega. Predstava je laž. Gnusna
laž.« (Jovanović 38–39)

Opazimo, da se Dular samoizprašuje in uporablja nevsakdanji jezik, ki je približan filozofiji
(zavrti se v neobteženo plast večno gibljivega). Glede na to, da se ne ozira okrog, sklepamo, da
govori sam sebi. Torej je avtor uporabil monodramskega pripovedovalca.
Do tretjega dejanja v drami ni več nobene oblike pripovedi, so zgolj klasični dialogi med
dramskimi osebami. Tretje dejanje se začne ponoči. Oder je prazen, na njem je le Križnik, ki se
ukvarja z reporterskim magnetofonom. Vstopi doktor. Skoraj takoj prične z govorom:
DOKTOR: »Včasih si vseeno želim, da bi mogel doživeti jutro. (majhen premor) Od jutra zahtevamo,
da je jutro. A ne? Jutro je namenjeno zbujanju, zbujanje je namenjeno budnosti, budnost je namenjena
dejavnosti, dejavnost na tem svetu je vse, kar počnemo /…/« (Jovanović 68)

Prva poved se še nadaljuje in je dolga kar enajst vrstic. Opazimo, da se stopnjuje. Na koncu mu
Križnik reče, da ga je posnel, vendar posnetka ni.
Do konca drame je še kar nekaj daljših replik, vendar nikjer ne gre za obliko pripovedi v drami.
V drami je se večinoma pojavlja znotrajdiegetski pripovedovalec, kontaktna smer pa je druga
dramska oseba. Novinar Križnik je pri svojem poročanju o dogodkih povsem objektiven, podaja
le gola dejstva in pri tem ne vpleta lastnih čustev ali mnenj. Ko poroča uredništvu, gre za
ekspozicijsko funkcijo. Pripoved ga posebej ne karakterizira ravno zaradi njegove
objektivnosti. Tudi pri drugih dramskih osebah ne moremo reči, da pripoved prikaže njihove
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značajske značilnosti. Doktor v svojem govoru izrazi tudi lastne želje (da bi mogel doživeti
jutro). S tem pokaže, da je tudi on človek, ki potrebuje svoje drobne užitke.
Vidimo, da naratološka analiza drami ne prinaša novih intrepretacij in razumevanja, saj
pripovedi posebej ne karakterizirajo oseb niti ne prinašajo drugih novosti.

ANALIZA DRAME KLINIKA KOZARCKY
Drama Klinka Kozarcky nosi podnaslov »alko-komedija« in je bila leta 1999 natisnjena v knjigi
in uprizorjena v SSG Trst. Režiral jo je kar avtor sam, torej Dušan Jovanović.
V delu zasledimo zabavljaški humor, komične figure pa nimajo značilnega vitalizma,
agresivnosti ali celo obsedenosti, niti želje ali pohlepnosti (Kralj 417), temveč so dobrodušni,
dobri »kot kruh«. So luzerji, nič jim ne gre od rok, so »nerode, cigavci, sanjači, naivneži,
zgube«. Izgubljajo s

svojimi pametnejšimi, spretnejšimi in odločnejšimi tekmeci. Ne

zgledujejo se več po tradicionalni komediji, ampak po nemem filmu. Vinko in Emil
(alkoholika) sta kot Charlie Chaplin/Stan in Olio. Brez talentov in denarja, pasivna objekta,
prestopnika. Niti pametna niti iznajdljiva.
Okvirni pripovedovalec, ki uvede igro in ima zato vendarle prav funkcijo prologa: poljski
psihiater dr. Kozarcky (je ustanovil to kliniko na Jesenicah, tako kot že prej v različnih mestih
po vzhodni Evropi) v dolgem uvodnem samogovoru po neposrednem nagovoru občinstva, ki
učinkuje kot svojevrstna metalepsa, predstavi sebe in predvsem svojo nekonvecionalno metodo
zdravljenja alkoholizma v avtentičnem okolju bufeta.
Generativni pripovedovalec je lahko le pogojno. Čeprav ne napoveduje dogodkov, ki se bodo
odvili pred gledalci, posreduje pomembne informacije o okoliščinah, ki so potrebne za
razumevanje dialoga med »zdravljenimi« in ostalimi osebami v igri. Ima ekspozicijsko
funkcijo. Osnovna situacija komedije je, da so pacienti pijani, ne da bi bili zares pijani,
komičnost je tudi v tem, da ima vsaka oseba svojega dvojnika, kar povzroča nenehne
nesporazume in zamenjave. Vinko = Emil, Francka = Mojca, Lojzka = njena sestra Berta. Na
kliniki poznajo tri aksiome za zdravljenje alkoholizma: 1. Alkohol je bolnikov lastni brat, ki ga
je treba ubiti. 2. Pri tem je treba ohraniti bolnikovo dostojanstvo, zato ga je treba zdraviti v
njegovem naravnem okolju, to je bife. Natakarice v tem bifeju so prekvalificirane v medicinske
točajke, točajka jim včasih da pravi šnops. 3. Bolnike zdravijo s »pekočnico«, eksktraktom
zairske paprike žizn-šizn. Iz nje se lahko izdela praktično vsak alkohol. Po tej metodi
ozdravljeni pacienti se še naprej lahko občasno obnašajo kot alkoholiki, čeprav to v resnici niso
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več. Njihovo stanje lahko preverimo s pihanjem v balonček, ki bo pokazal, da v krvi nimajo
niti kapljice alkohola. Na koncu klinika propade, pride policija in razkrinka goljufijo.
Uslužbenci so namreč zdravila kamuflirali pod firmo alkoholnih pijač in jih prodajali v
supermarketih na bencinskih postajah. Zadnji stavek, ki ga izgovori Vinko, pravi takole:
»Povratek je isto kot prihod, samo da je v rikvercu.« Ta poved lahko nakazuje cikličnost drame.
Nastopa dvanajst dramskih oseb. Med njimi sta pacienta Emil in Vinko, ki zgledata stara 37 let,
vendar sta verjetno nekoliko mlajša. Oba na glavi nosita pokrivalo – Emil čelado, Vinko pa
smučarsko kapo. Francka je Vinkova žena, Mojca pa njena dvojčica. Dvojčici sta tudi Lojzka
in Berta. Prva je natakarica, druga pa policistka. Lastniku bufeta je ime dula, direktor pa je
Gorjanc. Šef klinike je seveda Dr. Kozarcky. Star je 34 let.
Prva slika se odvija na Jesenicah v zakotnem bufetu. Pride Dr. Kozarcky ima dolg samogovor,
ki je dolg kar tri strani. Najprej se predstavi, nato pa razloži delovanje klinike.
DR. KOZARCKY: »Dober večer, gospe in gospodje. Moje ime jest Dr. Janusz Kozarcky. Leta 1963
so me rodili v mongolski prestolnici Ulan Bator. Moj ojcjec je tam služboval kot chef de la cusine
poljske ambasade. /…/ Javno sem bil sicer sinček edinček, vendar sta oče in matka poleg mene na
skrivaj imela ješče enega sina. To je bil moj brat Alkohol /…/« (Jovanović 31)

Kot že samo ime doktorja kaže na neslovenski izvor, to hitro ugotovimo tudi iz njegovega
govora. Ko pove svoje ime, namesto »je« pravi »jest«. Takoj zatem pa pove, od kod so njegove
korenine. Namesto prve osebe ednine uporabi tretjo osebo množine (so me rodili). Tu gre za
pripovedno obliko v drami, saj oseba govori zgodbo o svojem otroštvu, odraščanju. Doktor
alkohol poosebi in ga poimenuje brat. Tako ga imenuje skozi celotno dramo.
V Kliniki Kozarcky lahko govorimo o okvirnem pripovedovalcu, ki uvede igro in ima zato
funkcijo prologa (Koron 202). Doktorjev govor učinkuje kot svojevrstna metalepsa. Za
generativnega pripovedovalca bi ga imeli lahko le pogojno (prav tam). Čeprav ne napoveduje
dogodkov, ki se bodo odvili na odru, posreduje glavne informacije o okoliščinah, ki so potrebne
za razumevanje dialoga med »zdravljenimi« in ostalimi osebami v drami (prav tam). Torej ima
ekspozicijsko funkcijo.
KOZARCKY: »V latu 1978 Sem doktoriral iz psihiatrije. Moja doktorska teza O umoru Brata je v
strokovnih krogih izzvala bardzo kontroverzne reakcije. Eni so jo kovali v zvezde, drugi zagrizeno
napadali. /…/ In kaj je skrivnost metode Kozarcky? Skrivnost, prijatelji, je v spoznanju, da umor
osvobaja. Der Mord macht frei! Če se želimo osvoboditi, moramo moriti. S smehljajem na licu!
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Lahkotno! Veselo! /…/ Morilec, ki ni več ubijalec, je pohabljena osebnost. Tradicionalno zdravljenje
iz bratomorilca naredi: ali popolno cunjo ali pa stremuškega nevrotika. /…/« (Jovanović 32–33)

Iz tega dela govora zasledimo medbesedilno navezavo na rek »Arbeit mach frei!« iz
kontracijskega taborišča Auschwitz na Poljskem. Doktor zagovarja umor in ga obravnava kot
dejanje, ki človeka osvobodi. »Brat«, ki poimenuje alkohol, je zapisan z veliko začetnico, kar
še dodatno poudarja, da gre za »osebo«. Alkoholik, pravi Kozarcky, je dober človek, ki ima
svoje sanje. Ubiti mora svojega brata – alkohol. Alkoholizem pa definira kot izcedek duševne
bolečine. Ta prva replika je najdaljša v celotnem delu.
Čez nekaj replik doktor nadaljuje z razlago njegove metode. Pacientom pove za t. i. pekočnico,
ki je izdelana na bazi pritlikave zairske paprike žizn-šizn. Ni škodljiva in nima stranskih
učinkov.
Naslednja oblika pripovedi se pojavi pri Vinku, ki pripoveduje o svoji preteklosti.
VINKO: »Vsak človk rab spremembo! V začetku je Francka fantazirala, da me bo spremenila: da ne
bi več pil in tko. Pol sva pa po celem stanovanju firnke zamenjala, je blo pa za neki časa spet dobr.
Mi je dala mir!« (Jovanović 46)

Nato potekajo krajši dialogi, potem pa Vinko reče:
VINKO: »Počaki, da povem do konca! Tisto noč, ko me je Francka prvič spravla v Begnje na
zdravljenje, sem spal v pidžami, ker sem hotel zgledat čim bolj normalen. Pol pa vidim: zdravnik spi
v kopalkah, norci spijo v ženskih oblekah in bolniški bratje spijo nagi. Sklenu sem, da bom še naprej
spal v pidžami, in res, pol so me kr hitr spustil domov. Ampak, brž ko sem bil doma, sem začel spat v
Franckinem predpasniku. Kaj to pomeni? A sem se mar tam česa nalezu?« (Jovanović 48)

Njegova pripoved ima časovno zaporedje. Opiše stanje medtem ko je bil na zdravljenju in po
njem. Naslednjo zgodbo pove Gorjanc, ki pripoveduje o dogodku v pisarni.
GORJANC: »/…/ Sedim v pisarni, telefon zazvoni, dvignem slušalko rečem halo, tapata, nič; Ampak
slišim dihanje in tip reče: Bedanc! Jaz pa pravim: tukaj Gorjanc! In zveza se prekine! Si mislim:
najbrž je pomota. Čez eno minutko – spet: ej, Bedanc! Ej, Bedanc! Pa mu lepo, po človšk rečem:
človek božji, imate napačno številko, zmotili ste se: govorite z Gorjancem, ne z Bedancem! /…/«
(Jovanović 51)

Pri tej pripovedi avtor uporabi besedno igro (Gorjanc-Bedanc). Ko je tretjič zazvonilo, je bil
Gorjanc tiho v slušalko. Prav tako človek na drugi strani. Pet minut sta molčala.
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Do druge slike potekajo le običajni dialogi. Prizorišče v drugi sliki ostaja enako iz prve slike.
Emil in Vinko se pogovarjata in vsak pove, kaj se mu je v preteklosti zgodilo. To je prav tako
nekakšna oblika pripovedi.
VINKO: »Kako naj bom vesel? Ne morem. Zadnjič sem šel k Jožetu na obisk. Slabo je z njim, veš. Pa
Polona je bla tam. Ta tud ne bo več dolg. Pa sem tud mal spil. Sem rekel: mal bom spil, pa nisem bil
nč vesel!« (Jovanović 59)

Emil vzdihne in pravi:
EMIL: »V torek, ko mi je tisti šnopc zmanjkal, sem šel dol v klet gledat, če ni morbit tam. Se je pa miš
ujela na limanice! In sem jo gledu, kako se je matrala, reva, ko se je poskušala rešit, in sem poslušu,
kako cvili, ubožca, in sem zlelzu na kolena in sem jo gledu naravnost v oči in sem v njenih od groze
razprtih zenicah prebral obupan krik na smrt obsojenega; in sem razmišlu o svobodi, o smrt, o pravici
vsacga bitja, da prosto živi …« (Jovanović 60)

Emil točno datira dogodek z dnevom in podrobno opiše miškino trpljenje. Zraven opisuje še
svoje občutke in čustva ob pogledu na trpečo žival.
Do zadnje slike zopet ne najdemo oblik pripovedi. V tretji tudi v tretji sliki je veliko daljših
replik, vendar le kakšna ustreza obliki pripovedi. Dr. Kozarcky pripoveduje o tem, kdaj je prvič
ob gledanjui pacienta zaslišal arijo.
DR. KOZARCKY: »Veste, kaj se mi zadnje časa dogaja? Kadarkoli pogledam avtoportret pacienta,
zaslišim arijo. Ko se mi je to prvič zgodilo, sem se ustrašil. Nisem bil prepričan, da je z menoj vse v
redu. Opazoval sem Vinka, kako sam sebe nariše in ko mu ni všeč, kar vidi na sliki, jo izbriše in na
novo nariše. V tistem trenutku sem jaz zaslišal arijo. /…/« (Jovanović 76)

Berta doktorju pove o Mikiju, ki je na zaslišanju priznal, da so prodajali alkohol.
BERTA: »Miki je na zaslišanju priznal, da so doslej prodali več kot pol milijona steklenic. Uporabljali
so vaš laboratorij, vašo polnilnico, vašo tehnologijo. Na steklenicah so bile nalepke neke hrvaške
tovarne alkoholnih pijač. Kako so prišli do njih, še ni znano. Preiskava je zdaj v slepi ulici, ker je Miki
v stresu: na vsa vprašanja odgovarja tako, da riše stripe. /…/« (Jovanović 81)

Doktor takoj nagovori ostale in jim pove, da jih mora zapustiti zaradi osebnih razlogov. Njegova
starša naj bi zopet podlegla alkoholu, zato se mora vrniti domov.
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DR. KOZARCKY: »Po tem, ko sem ju jaz, njun sin, zapustil, sta spet objela bastarda! Matka je v
takem stanju, da se ne da opisati! Celo konja je privlekla v stanovanje in zdaj jaha na njem po dnevni
sobi! /…/ No, in vse to, seveda, jaz intimno občutim kot poraz svoje metode …« (Jovanović 82)

To je zadnja zgodba, ki jo dramski lik pove na odru. Zadnja Vinkova replika pa nakazuje na
cikličnost zgodbe. »Povratek je isto kot prihod, sam da je v rikvercu.« (Jovanović 91).
Pripoved ima v drami ekspozicijsko funkcijo. Doktor Kozarcky z začetno repliko predstavi
okoliščine, način zdravljenja in druge informacije, ki so pomembne za nadalje odvijanje drame.
Okvirni pripovedovalec uvede igro in ima funkcijo prologa. Brez tega začetnega uvoda bi se
drama zagotovo odvijala drugače. Bralec/gledalec ne bi izvedel za določene zunanje okoliščine,
ki vplivajo na dogajanje, temveč bi bil vržen direktno v igro. Za (boljše) razumevanje drame pa
je vsekakor dobro, če je seznanjen s podatki o zdravljenju itd. Naratološka analiza je torej
smiselna, saj imajo pripovedi funkcijo obveščanja publike o okoliščinah dogajanja.

ZAKLJUČEK
Na osnovi te analize lahko z gotovostjo trdim, da se vseh štirih dram ne da analizirati z
naratološko analizo v enaki meri. Največ pripovednih oblik je bilo prisotnih v drami Zid, jezero,
saj je celotno delo sestavljeno iz pripovedovanja o preteklih dogodkih. Največ takih replik ima
Lidija. Pripoved jo karakterizira, saj jo prikaže kot samozavestno, zgovorno, ljubosumno in
obtožujočo ženo. Rudi na drugi strani pa je psihično šibkejši od nje. Sam pri sebi veliko bolj
premišljuje, kaj je šlo narobe, da sta se z ženo tako oddaljila.
V Uganki korajže največ o preteklih dogodkih pripoveduje Marija. Govori o življenju, ki je bilo
boljše, kot je sedaj. Opisuje smrti, revščino, vsakdanjo borbo za golo preživetje. Njuna otroka,
Dino in Katica, tudi nekaj povesta o preteklem življenju. Oblike pripovedi imajo tu funkcijo
gledalcu predstaviti ozadje in razmere v preteklosti. Kontaktna smer je tudi tu vedno druga
dramska oseba.
Najmanj pripovednih oblik pa najdemo v dramah Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka in
Klinika Kozarcky. V slednji pripovedi dramskih oseb osvetlijo ozadje dogajanja, manj pa jih
okarakterizirajo, saj osebe večinoma pripovedujejo o objektivnih dejstvih.
Naratološka analiza Jovanovićevih dramskih besedil torej pokaže precejšnjo raznolikost in
bogastvo pripovednosti njegovih del. Pripovedni elementi se ne pojavljajo le na intradiegetski
ravni izjav dramskih oseb v igrah, ampak tudi na ekstradiegetski ravni, čeprav redkeje, in
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seveda v stranskem tekstu (Koron 55). Lahko zaključim, da naratološka analiza k razumevanju
in drugačni interpretaciji dram ni prinesla veliko, saj pripovedi oseb ne karakterizirajo. Pripoved
pripovedovalca ne spreminja, ampak ga bralcu kaže takšnega, kot je.
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zakonodajo.
Datum: 20. 8. 2018
Podpis kandidata / kandidatke: _________________________

Izjava kandidata / kandidatke

Spodaj podpisani/a Jasna Janež izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in

dovoljujem / ne dovoljujem

(ustrezno obkrožiti)

objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 20. 8. 2018
Podpis kandidata / kandidatke: _________________________
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