UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

JERA KREČIČ

Gledališka produkcija Ivana Cankarja v
Cankarjevem letu
Diplomsko delo

Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

JERA KREČIČ

Gledališka produkcija Ivana Cankarja v
Cankarjevem letu
Diplomsko delo

Mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Univerzitetni študijski program
prve stopnje: Slovenistika

Ljubljana, 2019

2

Zahvala
Hvala gospe mentorici za pomoč, hitre odzive in spodbudo.
Hvala mami, oči, Ema, Toni, ker nisem bila sama.
Hvala Leon in Mila, ker sta mi jemala poglede z računalnika.
Hvala Matej Klemen za lekturo in bratske nasvete.
Hvala Marko in Lenart Krečič za angleščino.
Hvala ga. Špela Juhant, ga. Dominika Prijatelj, ga. Barbara Rogelj, ga. Mija Špiler, g. Juš A.
Zidar in Simon Krečič za vse poslane video, avdio in pisne materiale.

3

Izvleček
Gledališka produkcija Ivana Cankarja v Cankarjevem letu
Diplomsko delo povzema in komentira gledališko produkcijo osmih uprizoritev slovenskih
profesionalnih institucionalnih gledališč in eno uprizoritev v produkciji Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, ki so ustrezale postavljenima
pogojema: jasna navedba, da uprizoritev kakorkoli vključuje Ivana Cankarja – njegove tekste,
življenje ali osebnost, in da je bila njena premiera v gledaliških sezonah 2017/2018 ali
2018/2019, torej v obdobju praznovanja stote obletnice pisateljeve smrti. Raziskana
gledališka produkcija je kvantitativno močna in raznolika. Prvi del diplomskega dela je
razdeljen na dve poglavji. Prvo vključuje pet uprizoritev, ki so postavitve štirih najbolj
uprizarjanih Cankarjevih dramskih besedil: dvakrat je bil uprizorjen Kralj na Betajnovi, po
enkrat Hlapci, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor. To jasno kaže, da so
se slovenska gledališča odločila za že v preteklosti najpogosteje uprizarjane dramske tekste,
kar je sicer razumljivo, a hkrati tudi vredno premisleka, saj je verjetno jubilej prava priložnost
ravno za Cankarjeve tekste, ki sicer ne dobijo (dovolj) pozornosti. Vendar pa so novi poudarki
v uprizoritvah Cankarjevih najbolj znanih dramskih besedil sveži in večinoma utemeljeni.
Drugi del prvega dela diplomske naloge pa so analize štirih uprizoritev Cankarjevih proznih
tekstov in njihovih priredb. Najbolj navdušujeta predstavi Žige Divjaka (Hlapec Jernej in
njegova pravica ter Ob zori), ki iščeta uprizoritvene možnosti Cankarjeve prozne produkcije
in inovativno predelujeta besedila s socialno tematiko. Navdušujoče je tudi dejstvo, da v
produkciji ne izostane niti otroška in mladinska gledališka produkcija. Predstavi Moj lajf in
iCankar bolj ali manj uspešno pomagata mlajšim generacijam pri spoznavanju življenja Ivana
Cankarja in njegovega dela.
Ključne besede: uprizoritev, dramatika, proza, kanon, Hlapci, Pohujšanje v dolini
Šentflorjanski, Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Hlapec Jernej in njegova pravica, Ob
zori, Moj lajf, iCankar
Abstract
Stage production of the works by Ivan Cankar in Cankar’s year
My graduation paper describes and comments the stage production of eight performances of
professional theatres and a production of the Academy for theatre, radio, film, and television
at the University of Ljubljana which met two preset conditions: clear statement that the
performance in any way includes Cankar’s texts, his life or personality, and that it premiered
in the seasons 2017/2018 or 2018/2019 which means in time of celebration of the centenary of
Cankar’s death. The explored stage production is strong and exceptional in its diversity. The
first part of my paper is divided into two chapters. The first one includes five performances of
Cankar’s four most frequently staged plays. Two performances of »Kralj na Betajnovi« [The
King of Betajnova], »Hlapci« [The Serfs], »Pohujšanje v dolini šentflorjanski« [Scandal in St
Florian’s Valley], and »Za narodov blagor« [For the Wealth of the People]. It is obvious that
Slovenian theatres decided for canonical texts, which is understandable. On the other hand,
their decision needs to be reconsidered, for in my opinion the jubilee is a perfect opportunity
for Cankar’s texts that otherwise do not get (enough) attention. There are, however, some new
highlights of the performed canonical plays that are fresh and legitimate by the texts
themselves. The second chapter of the first part of the paper is the analysis of four productions
of Cankar’s prose and its adaption. The most inspiring are the performances by Žiga Divjak
(»Hlapec Jernej in njegova pravica« [The Servant Bartholomy and his Right] and »Ob zori«
[At Dawn]) that seek the possibilities to perform Cankar’s prose and innovatively recreate
texts of social topics. It is a rather inspiring fact that the productions include productions for
children and youngsters. The performances »Moj lajf« (intentionally misspelled as slang for
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life) and »iCankar« more or less successfully help younger generations to acquaint the life of
Ivan Cankar and his works.
Keywords: performance, drama, prose, canon, Kralj na Betajnovi [The King of Betajnova],
Hlapci [The Serfs], Pohujšanje v dolini šentflorjanski [Scandal in St Florian’s Valley], Za
narodov blagor [For the Wealth of the People], Hlapec Jernej in njegova pravica [The Servant
Bartholomy and his Right], Ob zori [At Dawn], Moj lajf [My Life], iCankar
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1 Uvod
Ob stoti obletnici smrti slovenskega pisatelja, pesnika, dramatika in esejista Ivana Cankarja je
Vlada Republike Slovenije na 115. seji 22. decembra 2016 razglasila leto 2018 za Cankarjevo
leto in imenovala častni odbor, ki je vodil vse aktivnosti v zvezi s tem (Cankarjevo leto, splet).
Kulturne prireditve v čast obletnici so se izvajale celo leto in na vseh področjih umetnostne
dejavnosti.
Osrednji razstavni projekti so bili izvedeni v Mestnem muzeju Ljubljana (razstava Ivan
Cankar), Cankarjevem domu (razstava Ivan Cankar in Evropa – Med Shakespearom in Kafko)
in Narodni in univerzitetni knjižnici (razstava Jaz sem Cankar – in to ti pove vse! in zbirka Ivan
Cankar Digital Classroom), priložnostne razstave pa so bile postavljene tudi po drugih
slovenskih krajih (na Vrhniki, v Kočevju, Velenju itn.). Več je bilo tedenskih ali mesečnih
srečanj, delavnic, predavanj, razstav in predstavitev v različnih knjižnicah po Sloveniji (prim.
Cankarjevo leto, splet).
Zelo dejaven je bil Javni sklad za kulturne dejavnosti, predvsem pri gledaliških in literarnih
dejavnostih. Gledališke skupine so spodbujali k ustvarjanju predstav, nastalih po Cankarjevih
dramah ali motivih njegovih del, posebno pozornost so posvetili mladinski populaciji v okviru
projekta ŠtudenTeater, odraslo populacijo pa so v Cankarjevo leto pritegnili z literarnim
natečajem V zavetju besede. Teden ljubiteljske kulture se je Cankarju poklonil z nacionalnim
odprtjem 10. maja 2018 na Brdu pri Kranju.
Cankarjev dom je jubilej obeležil s polletnim festivalom Cankar o Cankarju, Slovenska
filharmonija pa je priredila koncert Cankar v glasbi.
Portal dLib je pripravil učno zbirko o Cankarju, Javna agencija za knjigo RS pa je Cankarju
posvetila tudi nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo.
Bogata je bila tudi knjižna produkcija tako strokovnih kot leposlovnih knjig. Pri Mladinski
knjigi so izšle knjige: Šopek Cankarjevih pisem – Iz Slovenskih goric na Rožnik (spremna
beseda Tine Debeljak in Mihael Glavan, 2018), Srce ne pozna malenkosti: misli Ivana Cankarja
iz sto leposlovnih in drugih spisov ter pisem, ki jih je izbrala Marjeta Zorec (2018), Kako sem
postal socialist in drugi spisi (izbral in spremno besedo napisal Primož Vitez, 2018), Reci tvoji
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roki, da jo poljubljam: Ivan Cankar in ženske Petra Kolška (2018). Marcel Stefančič, jr. je v
knjigi Ivan Cankar: eseji o največjem (UMco: 2018) zbral svoje eseje, s spremno besedo pa jo
je opremil Slavoj Žižek. Izšla je tudi znanstvena monografija Irene Novak Popov, Aljoše
Harlamova, Mateje Pezdirc Bartol, Jožice Čeh Steger in Alojzije Zupan Sosič Ivan Cankar –
Literarni revolucionar (Cankarjeva založba: 2018) in znanstvena monografija Ivan Cankar v
medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti urednic Jožice Čeh Steger, Simone
Pulko in Melite Zemljak Jontes (Univerzitetna založba Univerze: 2018) ter strokovna
monografija Janka Kosa Misliti Cankarja (Beletrina: 2018). Objavljena je bila Antologija
literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike (urednice Mojca Nidorfer-Šiškovič, Mateja
Lutar, Mateja Pezdirc Bartol, Alojzija Zupan Sosič, Znanstvena založba Filozofske fakultete:
2018), ki je izšla v okviru projekta Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Izšlo je več novih ponatisov
Cankarjevega leposlovja, izdaje z Braillovo pisavo, prilagojene za slepe in slabovidne, strip
avtorjev Zorana Smiljanića in Blaža Vurnika Ivan Cankar: podobe iz življenja (Muzej in
galerije mesta Ljubljane, Forum: 2018) in slikanica za otroke Mojiceje Podgoršek in
ilustratorke Daše Simčič Ivan in skodelica črne kave (Domžale, Epistola: 2018). Omembe
vreden je tudi z Jabolkom navdiha nagrajeni literarni projekt Cankar v stripu, ki vključuje tri
knjige: Andrej Rozman Roza in Damijan Stepančič: Hlapci – ko angeli omagajo, Boštjan
Gorenc Pižama in Tanja Komadina: Moj lajf in Žiga X Gombač etr Igor Šinkovec: Hlapec
Jernej in pasja pravica. (Škrateljc 2017).
V čast Ivanu Cankarju so ustvarjalci pripravili tudi dve družabni igri. Znanstvena založba
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izdala igro Klanec (avtorji Magda Lojk, Et Al., Et
Al., 2018), na katedri za informacijsko in grafično tehnologijo (UL NTF KIGT)
Naravoslovnotehniške fakultete pa so pripravili tudi igro Cankar ne jezi se! (Mentorji: Urška
Stanković Elesini, Urška Vrabič Brodnjak, Nace Pušnik, Jani Toroš, 2018).
Ob jubileju pisateljeve smrti pa je potekalo tudi več simpozijev. Oddelek za slovanske jezike
in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je v sodelovanju s Slavističnim
društvom Maribor 30. in 31. maja 2018 organiziral mednarodno znanstveno konferenco
Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Cankarjev list v cvetu bele krizanteme. 15.
novembra 2018 je v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekal simpozij z
naslovom Akademijski pogledi na Cankarja. Cankarju je bil posvečen tudi del 37. simpozija
Obdobja. Med 22. in 23. novembrom 2018 je v Pragi potekal mednarodni znanstveni simpozij,
ki so ga pripravili na Katedri za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete
8

Karlove univerze v Pragi, z naslovom Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago. Ivan Cankar in
njegovi slovanski sodobniki. Na dan stote obletnice Cankarjeve smrti, 11. decembra 2018, pa je
v Cankarjevem domu v sodelovanju z Oddelkom za primerjalno književnost in literarno teorijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekal mednarodni simpozij o Ivanu Cankarju.
Praznovanju stote obletnice Cankarjeve smrti so se pridružila tudi slovenska gledališča in v
diplomskem delu se ukvarjam s to gledališko produkcijo. Po Sloveniji je v čast Ivanu Cankarju
nastalo veliko gledaliških predstav, vendar sem svoje raziskovanje usmerila v produkcijo
profesionalnih in institucionalnih slovenskih gledališč. Analizirala sem osem uprizoritev
profesionalnih slovenskih gledaliških hiš in eno v produkciji Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo, ki so premiero doživela v gledališki sezoni 2017/2018 ali 2018/2019.
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2 Raziskovalna vprašanja in metodologija
Diplomsko delo se ukvarja z gledališko produkcijo Ivana Cankarja v obdobju praznovanja stote
obletnice njegove smrti. Namen je bil analizirati vse gledališke uprizoritve profesionalnih
institucionalnih gledališč v Sloveniji v omenjenem obdobju. Kriterija za vključitev v analizo
sta bila dva: jasna navedba, da uprizoritev kakorkoli vključuje Ivana Cankarja – njegova
besedila, življenje ali osebnost, in da je bila premiera produkcije v gledališki sezoni 2017/2018
ali 2018/2019, torej v obdobju praznovanja stote obletnice smrti Ivana Cankarja.
Tema kriterijema ustreza devet uprizoritev: pri osmih gre za produkcijo profesionalnega
institucionalnega slovenskega gledališča (ali koprodukcijo več njih), ena pa je produkcija
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT).
Raziskovane uprizoritve so:
1. Hlapci, SNG Drama Ljubljana, premiera 23. september 2017.
2. iCankar, Mestno gledališče Ptuj, Zavode Margareta Schwarzwald in Cankarjev dom,
premiera 10. januar 2018.
3. Pohujšanje v dolini šentflorjanski, SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče
Ljubljansko, Cankarjev dom, premiera 26. januar 2018.
4. Kralj na Betajnovi, AGRFT, premiera 11. junij 2018.
5. Za narodov blagor, SNG Nova Gorica, premiera 20. september 2018.
6. Hlapec Jernej in njegova pravica, Cankarjev dom, AGRFT, premiera 26. september
2018.
7. Moj lajf, Lutkovno gledališče Maribor, premiera 18. oktober 2018.
8. Ob zori, Prešernovo gledališče Kranj, premiera 21. december 2018.
9. Kralj na Betajnovi, Slovensko stalno gledališče v Trstu, premiera 11. januar 2019.
Prvi del diplomske naloge je razdeljen na dva dela: prvi vsebuje analizo petih predstav, ki so
uprizoritve Cankarjevih dramskih del, drugi del pa vsebuje analizo štirih, ki so uprizoritve
Cankarjevih proznih tekstov in njihovih priredb. V začetnem kvadratu pri vsaki uprizoritvi
navedem glavne parametre predstave, pod njim pa je podatek, ali sem si uprizoritev ogledala v
živo (naveden je tudi datum ogleda) ali na posnetku, ki sem ga prejela od gledališke hiše. Sledi
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analiza, ki sem jo izpeljala ob vprašanjih Mateje Pezdirc Bartol, ki jih v članku Dramska
besedila na maturi navaja kot splošna izhodišča pri analizi gledališke predstave.
Na začetku na kratko predstavim besedilo ter njegov zgodovinski in družbeni kontekst. Nato
me zanima razmerje med besedilom in uprizoritvijo – v kolikšni meri uprizoritev sledi
izvirnemu Cankarjevemu besedilu, ali je kaj dodano, izpuščeno, spremenjeno. Nato opišem
prizorišče, ansambel, postavitev na oder, svetlobo, barve, kostume, atmosfero, ki jo ustvarjajo
scena, svetloba in glasba. Prek njih ugotavljam, v kateri čas in družbeni kontekst želi biti
uprizoritev postavljena, kaj je glavno sporočilo uprizoritve in predvsem, kje so ustvarjalci videli
potencial za (ponovno) postavitev besedila na oder. Zanima me, kako so sodobni ustvarjalci
brali Cankarja, kaj jim danes sporoča, kje vidijo večnost njegovih idej in kje so ideje nove, kje
so bistveni tematski poudarki, kako aktualizirajo njegove tekste in s kakšnimi sredstvi.
Primarni vir pisanja o uprizoritvah je bil ogled predstave (ali posnetka), temu pa sem dodala
prispevke iz gledaliških listov. Na spletu sem poiskala pogovore in intervjuje z ustvarjalci ter
dostopne kritike v medijih, napisane ob premierah. Svoja razmišljanja o posameznih
uprizoritvah sem želela zastaviti kritično in v primerjavi z drugimi ogledanimi predstavami.
V drugem delu diplomske naloge vse analizirane predstave med seboj primerjam in ugotavljam,
kje so uprizoritveni postopki sveži in zanimivi ter izpostavim problem kanonizacije
Cankarjevih dramskih besedil. Celoten sestavek je povzetek razmišljanj in strjen komentar
celotne analizirane gledališke produkcije del Ivana Cankarja ter njenih priredb v gledaliških
sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
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3 Uprizoritve Cankarjevih dramskih del v gledaliških
sezonah 2017/2018 in 2018/2019
3.1 Ivan Cankar: Hlapci (SNG Drama Ljubljana)
premiera 23. september 2017
Režija: Janez Pipan
Avtor priredbe: Janez Pipan
Dramaturginja: Mojca Kranjc
Scenografinja: Sanja Jurca Avci
Kostumograf: Leo Kulaš
Skladatelj: Aldo Kumar
Oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak
Lektor: Jože Faganel
Koreograf: Sebastjan Starič
Asistent režiserja: Luka Marcen
Asistent scenografinje: Tomaž Budkovič
Asistentka kostumografa: Lara Kulaš
Asistentka dramaturginje (študijsko): Jasna Pintarič
Nastopajo:
Klemen Slakonja / Jernej Šugman – Župnik
Tadej Toš – Nadučitelj
Marko Mandić – Jerman, učitelj
Bojan Emeršič – Komar, učitelj
Jurij Zrnec – Hvastja, učitelj
Nina Ivanišin – Lojzka, učiteljica
Pia Zemljič – Geni, učiteljica
Barbara Cerar/Maša Derganc – Minka, učiteljica
Boris Mihalj – Zdravnik
Urban Kuntarič – Poštar
Valter Dragan – Župan
Doroteja Nadrah – Anka, županova hči
Petra Govc – Jermanova mati
Aljaž Jovanović – Kalander, kovač
Iva Babić – Kalandrova žena
Urban Kuntarič – Delavec
Gregor Podričnik – Drugi delavec
Rok Vihar – Pisek, pijanec
Vanja Plut – Mlada ženska
Matic Valič – Krčmar
Sara Dirnbek – Katarina, natakarica
Timon Šturbej/Timotej Novaković – Mladenič
Blaž Popovski – Drugi mladenič
Veronika Drolc, Gorazd Logar, Matija Rozman, Vojko Zidar, Barbara Žefran – Meščanke, meščani

Ogled predstave: 30. oktober 2017
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Slovenski režiser in dolgoletni ravnatelj ljubljanske Drame Janez Pipan je na oder postavil po
Cankarjevem mnenju njegovo najboljšo dramo. Pisal jo je med bivanjem pri bratu Karlu v
Sarajevu in jo leta 1910 izdal pri založniku Schwentnerju. Odzivi na Cankarjevo družbeno
kritičnost, ki se je nedvomno nanašala na izid na deželnozborskih volitvah leta 1907, na katerih
je zmagala klerikalna stranka, so bili pospremljeni z objavo natisnjenega »protesta učiteljstva«,
zatem pa so cenzurirali 62 mest v besedilu in uprizarjanje prepovedali. Tako so bili Hlapci prvič
uprizorjeni šele maja leta 1919 v Trstu, istega leta pa še septembra v Zagrebu in decembra v
Ljubljani. (Moravec 1978: 171−177)
Uprizoritev Janeza Pipana zahteva številčen ansambel, ki ga sestavlja 27 igralcev. Z manjšimi
premiki scene, večinoma sestavljene iz miz in stolov, se spreminjajo prizorišča v prizorih: vrt
pred županovo krčmo, šolska knjižnica, Jermanova soba, krčma. Nekateri scenski elementi so
časovno in družbeno zaznamovani (npr. portret Franca Jožefa na steni) in na tak način
uokvirjajo dogajanje.
Kostumi v usklajenih zemeljskih in črno-belih barvnih kombinacijah rišejo ljudi meščanskega
okolja iz časa Ivana Cankarja. Barve kostumov v nekaterih prizorih podpirajo vsebino – tako
so npr. učiteljice in učitelji pred izidom volitev oblečeni v belo, ko pa izvejo, katera stranka je
zmagala, pa v črno, kar ilustrira besede Nadučitelja (v izvirniku to izgovori sicer poštar) ob
prebrani novici izida: »Črno!« (Cankar 1967: 204). Atmosfera skupaj z umirjenimi barvami in
scenografijo sicer poskuša biti nevtralna, vendar postaja s stopnjevanjem v tekstu in dogajanju
vedno bolj napeta. Táko jo podpira spreminjajoča bela svetloba in glasba, ki je tudi v odločilnih
momentih minimalistična. Tako se npr. ob prihodu poštarja, ki prinese časopise z novicami o
rezultatu volitev, omeji zgolj na en dolgo trajajoč ton.
Janez Pipan poleg režije podpisuje tudi priredbo teksta. V intervjuju (Jurc 2017) pojasni, da gre
za nekakšne vsadke – vključil je nekaj fragmentov iz drugih Cankarjevih del, iz njegovih
predavanj, političnih spisov, dramskih fragmentov in poezije. Pravi, da pri tem strukture drame
ni spreminjal, s temi posegi je želel le dodatno kontekstualizirati dogodke in motive dramskih
oseb, ne pa dodatno »politizirati« ali izostriti idejnih poant.
V intervjuju (Jurc 2017) režiser razlaga, da so dajali pri študiju drame največ poudarka prav
dramskim osebam. Zanimala so jih njihova življenja, osebnosti, čeprav so v drami predstavljena
le z drobcem. Želeli so se izogniti označevanju oseb kot satiričnih karikatur in like z rušenjem
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ustaljenih ali že skoraj klišejskih predstav interpretirati drugače kot v dosedanjih interpretacijah
besedila. Premestiti so želeli tudi številna druga interpretativno ustaljena žarišča in ustvariti
polifonično strukturo, v kateri nenehno gori več žarišč. Ena najpomembnejših reinterpretacij
zadeva Komarja. On namreč uteleša vse predstavnike učiteljskega zbora, nenačelne prebivalce
brez hrbtenice in po izidu volitev poklekne pred predstavnikom cerkve.
Preveliki aktualizaciji (npr. neposredni preslikavi določenih razmerij moči na trenutno
slovensko politično sceno) se je Pipan želel zavestno izogniti. To je hotel doseči že na ravni
besedila – uporabil je izviren Cankarjev tekst v rahli jezikovni posodobitvi, ki neposredno
preslikavo takoj onemogoči. Pipan je prepričan, da je »drama dovolj močna in povedna, da ne
potrebuje nobene t. i. aktualizacije.« (Jurc 2017) V splošnem uprizoritev preveva želja po
univerzalnosti in večnosti tako postavitve kot tudi teksta, vendar se Pipan zaveda, da ni mogoče
popolnoma nevtralizirati zgodovinskega dogajanja preteklih sto let, ki so minili od objave
Hlapcev in aktualne uprizoritve. Uprizoritev tako vidi kot poskus, kako Hlapce brati kot
»spomin na stoletje in hkrati kot univerzalno dramo upornega človeka in njegovih
nesporazumov z ljudstvom, ideologijami, politiko in oblastjo v vseh izvedbah.« (Jurc 2017) Ne
gre torej za aktualno politično predstavo, čeprav v njej ni izpuščenega ničesar, kar je v drami
političnega. Pipan poudarja, da se je politika v sto letih precej spremenila. Danes se vmešava v
človekovo življenje, se ga polašča in vdira v njegove intimne prostore. Grozljive posledice tega
je želel pokazati tudi v uprizoritvi.
Predstava se začne z motom Cankarjevih Hlapcev – citatom iz Hamleta, slavno prispodobo o
umetnosti kot ogledalu družbe. Ta vzporednica Jerman – Hamlet nas spremlja do konca
uprizoritve. Jerman je slovenski Hamlet, junak, ki je pripravljen žrtvovati življenje za idejo, za
misel, za »pamet«. V Hlapcih gre prav za konflikt med »pametjo«, razumom in nespametjo ali
neumnostjo. Upre se logiki oblasti, ki je personificirana v liku župnika. Ne upre se kot
revolucionar (prisotno je zavedanje, da revolucija sama po sebi po stoletju totalitarizmov in v
dobi potrošništva izgublja politični naboj), temveč kot intelektualec, čigar orožje je beseda, moč
razuma. Namenil se je iz hlapcev delati ljudi, kot ga ironizira župnik, v temo želi posvetiti z
lučjo razuma, kar je primarna definicija vsakega razsvetljenega moralista. A njegova zgodba se
konča tragično. Hlapci so pravzaprav drama Jermanove tragične poti, zgodba, kako ga
množična zavest zavrne, ubije, se mu odpove. Jerman tako ni prostovoljni izgnanec, na
Goličavo ga je izgnala družba. Pipan pa čuti, da današnji intelektualci v »izgnanstvo« romajo
sami, kjer moralizirajo in poučujejo izza varne ograde. Jerman se sprašuje prav to: kako stopiti
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prek ograde zasebnosti, stopiti pred narod kot človek mišljenja, »pameti«. V tem je njegova
revolucionarna gesta, ki jo mora plačati s prelito krvjo.
Hlapci pa niso in ne želijo biti zgolj politična drama. Pipan politični pragmatizem, koristoljubje,
zlorabe, manipulacije, obračanje po vetru ter boj proti vsemu naštetemu iz kolektivnega
prestavlja v subjektivno in jih predstavlja skozi psihologijo posameznih likov – na čelu z
Jermanom. Zato bi uprizoritev lahko opredelili za natančno in poglobljeno psihološko dramo.
Ta namreč gledalca nagovarja tudi na intimni in ne zgolj politični ravni ter želi dokazati, da se
ključne politične odločitve sprejmejo (najprej) v zasebni sferi. Jermanovo kompleksno
emocionalno in burno notranje bojevanje Marko Mandić prikaže zadržano, vpotegnjeno vase
in premišljujoče, redkeje burno, a takrat z večjim učinkom. Spoznavanje drobcev usod mnogih
drugih nastopajočih, ki jih odlično prikaže ansambel ljubljanske Drame, zahteva precej časa,
zato je ritem drame, predvsem v prvih treh dejanjih, počasen, kar je za manj izkušenega gledalca
lahko večji napor.
Kritike Hlapce vidijo mešano, večkrat poudarjajo »zaprašenost« (Arhar 2017) in »suhi
realizem« v gledališču, ki ga imenujejo »literarno gledališče« (Leskovšek 2017), namenjeno
starejši publiki, vendar se tudi zavedajo, da gre za izjemno poglobljeno temeljno usmeritev
režiserja k analitičnemu študiju Cankarja in njegove drame, ki je izvedbeno prepričljiva tako v
detajlih kot v celoti.

3.2 Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski (SNG Drama
Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Cankarjev dom)
premiera 26. januar 2018
Režija: Eduard Miler
Avtorica priredbe in dramaturginja: Žanina Mirčevska
Scenograf: Branko Hojnik
Avtor videa: Atej Tutta
Avtor glasbe: Janez Dovč
Koreografinja: Rosana Hribar
Kostumografinja: Jelena Proković
Oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak
Lektorica: Maja Cerar
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Oblikovalka maske in frizure: Tina Prpar
Asistentki kostumografinje: Neli Štrukelj, Nina Prelovšek
Asistentki oblikovalke maske in frizure: Eva Uršič, Lija Ivančič
Nastopajo:
Uroš Smolej – Krištof Korbar Peter
Maša Kagao Knez – Jacinta
Primož Pirnat – Župan
Iva Krajnc Bagola – Županja
Lotos Vincenc Šparovec – Dacar
Maša Derganc – Dacarka
Jana Zupančič – Ekspeditorica
Igor Samobor – Učitelj Šviligoj
Nina Valič – Notarka
Gašper Jarni – Štacunar
Gregor Čušin – Cerkovnik
Nik Škrlec – Popotnik
Janez Dovč, Kristijan Krajnčan, Goran Krmac – Glasbeniki

Ogled predstave: 19. februar 2018
Ivan Cankar je dramo s podnaslovom Farsa v treh aktih napisal na Dunaju leta 1907, v knjižni
obliki je bila izdana pri založniku Schwentnerju leta 1908 (z letnico 1907). Gre za delo, nastalo
po dolgotrajnem premoru v Cankarjevem dramskem ustvarjanju. Razlog zanj Dušan Moravec
vidi v »zaprtih vratih ljubljanskega gledališča« (1978: 125). Napisana naj bi bila hitro, v dveh
tednih od 10. do 25. oktobra 1907, in tudi prvo uprizoritev je doživela še v istem letu, 21.
decembra 1907. Po premieri je kritika po večini nastopila proti Cankarju, pisali so o
nerazumljivi igri brez sleherne umetniške vrednosti, brez enotnosti in harmonije, o slabem,
konfuznem delu brez dramskega zapleta in jo nasploh sprejeli kot dokaz, da Cankar ni dramatik.
(Moravec 1978: 143–144). Delo Moravec (1978: 143) zaradi uporabe mnogih zapletenih
simbolov označi kot docela drugačno od prejšnjih njegovih dram, vendar motivirano iz istih
miselnih osnov, ki se tičejo odpora do razmer v domovini in njenega odnosa do umetnosti,
predvsem do odklonilnega odnosa do njegove. Prav ta iskrena umetnikova izpoved, ki odmakne
delo od npr. satirične komedije Za narodov blagor, je razlog, da dramo Moravec (1978: 143)
označi kot umetniško najboljšo in najbolj »svetovljansko« dotlej.
Uprizoritev Cankarjevega Pohujšanja v dolini šentflorjanski je bila od vsega začetka mišljena
kot vrhunec gledališke produkcije v Cankarjevem letu. Velika koprodukcija dveh največjih
gledaliških hiš v največji dvorani v Sloveniji, v ustanovi, ki nosi njegovo ime, je zasnovana
širokopotezno, tako v tehničnem kot vsebinskem smislu. Njeno glavno vodilo je v vseh
pogledih aktualizirati Cankarjevo farso.
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Gledališka postavitev na tako velik oder, kot je Gallusova dvorana Cankarjevega doma, zahteva
drugačne režijske in postavitvene prijeme. Igralci so ozvočeni, njihovi obrazi so zaradi
oddaljenosti odra za večino občinstva neprepoznavni, večkrat zato tudi ni (takoj ali sploh) jasno,
katera od oseb izgovori določeno repliko. Zaradi teh tehničnih specifičnosti, ki igralcem
onemogočajo, da bi svojo vlogo občinstvu posredovali prek igre, se je uprizoritev usmerila na
pripovedovanje zgodbe in sporočila prek tehnično dovršenih in močnih vizualnih ter zvočnih
efektov.
Tla odra so pokrita s svetlo rjavo zemljo, celotna zadnja stena odra pa je ogromen zaslon, ki je
glavni vir velikih vizualnih učinkov. Na začetku je to sivo-modra mlakuža, na kateri se dogaja
prvo dejanje, kasneje ekran oder razdeli na vertikale, na katerih ves čas enako ponavljajoči
video v ogromnem formatu prikazuje (duplicira) osebo, ki trenutno nastopa na odru. V drugem
delu predstave pa se velik sredinski del odra krožno vrti, ves čas pa je prisotna tudi video
animacija v ozadju, ki je neposredni prenos dogajanja na odru. Ta duplikacija oseb, ponavljajoči
se videi ene in iste reakcije ali čustvenega stanja, dramsko osebo gledalcu vizualno in
psihološko približajo ter občutno zmanjšajo prepad med »njimi in nami«, igralci in občinstvom,
ki se je ustvaril v prvem dejanju, ko smo videli na odru skorajda le njihove silhuete.
Uprizoritev se začne z videom velike človeške lobanje, zakopane v pesek, ki jo veter počasi
odstira. Podoba skupaj z močnimi in zelo glasnimi zvočnimi efekti vzbudi tesnobno in grozljivo
občutje, sicer prisotno skozi celotno predstavo. Motiv peska oz. zemlje se ponovi fizično na
tleh, saj so v celoti prekrita z njo. Igralci se torej ves čas premikajo po njej in s hojo povzročajo
dvigovanje prahu. To posebej pride do izraza pri prizorih, ko vaščani z rokami izkopavajo svoje
prihranke, zakopane v pesku, za Petra in pri prizoru Jacintinega plesa v drugem delu, saj
koreografijo plesalka izvaja na vrtljivem sredinskem delu, ki je prav tako pokrit z zemljo.
Zemlja, lobanja, prah, elementi, ki so prisotni ves čas od začetka do konca uprizoritve, so jasni
simboli smrti in minljivosti ter dajejo uprizoritvi nadčasen občutek. V splošnem ga Cankarjevi
farsi ne bi pripisali, vendar ga lahko najdemo v tudi sicer izstopajočem drugem dejanju, ko
Peter v mesečini pripravlja Jacinto na izpolnitev dane obljube – vsa dolina se ji bo klanjala in
ji poljubljala noge. Ta nepotešljiva maščevalnost v načrtu Petra enači z lastnostmi samega
Zlodeja. Dejstvo, da je umetnik svojo umetnost izrabil za sredstvo, ki ugonablja in se maščuje
prebivalstvu, se odseva v jasnih simbolih smrti.
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Kostumi so nevpadljivi, na daleč ne zares ločljivi med seboj. Moške obleke in ženski kostimi
sivih tonov so uglajeni, »pa vendarle tudi z občutkom birokratskega in zapetega« (Arhar 2018)
in se barvno zlijejo s celotno zunanjo podobo.
Scenografija in kostumi nas sami po sebi ne postavljajo v določen čas ali prostor, vendar so
nekateri scenski elementi jasno povedni, da želi biti uprizoritev postavljena v strogo sedanjost.
Tako se npr. prebivalci doline šentflorjanske v začetnih prizorih pogovarjajo pred železno
ograjo, jasno aluzijo na ograje na mejah, ki migrantom preprečujejo vstop v državo.
Celoten vizualni učinek je veličasten, celo filmski, posebej pa ga podpira tudi glasba, ki jo v
živo izvajajo trije glasbeniki, delno vidni tudi občinstvu. Predstava se zaključi s peto pesmijo
vseh nastopajočih ob veličastni spremljavi dvoranskih orgel.
Želja po aktualizaciji Cankarjevega teksta je jasna in skrajno izražena. Avtorica priredbe in
dramaturginja Žanina Mirčevska ter režiser Eduard Miler v drami iščeta izrazito politično
sporočilnost, ki precej odstopa od igrive in poetične Cankarjeve farse. Več teksta je
izpuščenega, nekaj delov je strnjenih, dodani pa so tudi odlomki iz Cankarjevih drugih besedil.
Največji premik v priredbi je odločitev za spoj dveh dramskih oseb v eno – Petra in Zlodeja
(deloma je za to odločitev kriva nenadna smrt Jerneja Šugmana, ki je bil predviden za vlogo
Zlodeja). Družbena kritičnost predstave, jasno politično izražena, v ospredje postavlja umetnika
Petra, v katerem se združuje njegova trojna identiteta, skrajna razcepljenost, ki jo je povzročila
(in ga vanjo prisilila) družba, ter zavedanje, da s svojo refleksijo v družbi ne more doseči
ničesar. On je po eni strani Zlodej, njegov alterego, po drugi je tak, kot se kaže navzven in v
očeh prebivalcev, in po tretji strani to, kar je v resnici – »čista« podoba umetnika, intelektualca,
osebe, ki verjame v moč samostojne misli. Uprizoritev razslojenosti identitete umetnika ne
prikaže kot osebni problem glavnega protagonista, temveč problem slika širše, kaže na celotno
mesto, na celotno Slovenijo. Žanina Mirčevska v gledališkem listu (2018: 11) to pojasni s
prispodobo, da Peter ne nastavlja več ogledala družbi, ampak je sam to ogledalo. Ker dolina na
Umetnika gleda kot na Zlodeja, postane prav to – razbojnik, čigar glavni motiv je maščevanje.
Uprizoritev predvidi tudi drugačen lik Jacinte. Njene besede so zmanjšanje na minimum,
plesalka lik namreč posreduje prek plesa. Jacinta, ki je poosebljena umetnost, »ni več senzualna
in mehko erotična« (Arhar 2018), kot jo označi Cankar, temveč nam prek plesa posreduje
osebo, »ki se zaveda svoje privlačnosti in moči, koraka odločno, vehementno zavzema prostor
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in postavlja zahteve ter se brezsramno igra s podaniki«. (Arhar 2018) Ta sprememba v Jacinti
je plod režiserjevega zavedanja, da v današnjem času ni prostora za čustvenost in mehko erotiko
kot v času Cankarja in da mora biti umetnost sodobnega Petra privlačna, močna in vehementna,
da lahko postane najmočnejše maščevalno orožje. Poleg tega je plesalka Maša Kagao Knez
edina temnopolta igralka v predstavi, s čimer je še poudarjena njena tujost in s tem strah
prebivalcev pred njo.
Tretji del uprizoritve, prihod »pravega Petra«, je najbolj podvržen želji k aktualizaciji in
politični sporočilnosti, ki z ki z uporabo rekvizitov (govorniški pult za državne proslave), glasbe
(priredba koračnice ob prihodu predsednika ob državnih sprejemih) in drugih sredstev aluzira
na Slovenijo in njene politično-kulturne razmere. Še bolj specifično gre za čas, ko je Ministrstvo
za kulturo naznanilo svojo odločitev glede razdelitve sredstev. Uprizoritev tako skupaj z govori,
oblekami in kostimi dobi podobo državne slovesnosti, ki jo vodi Popotnik Peter, sedeč na
prestolu iz grabelj. Tujec, prišlek simbolično zavlada dolini in Šentflorjancem razdeli orodje,
da začnejo (ali pa nadaljujejo) z delom na (nekoč lastni) zemlji. Končna slika predstave je
slovenska zastava in animacija Triglava na ekranu, tvorjenega iz teles molčečih prebivalcev.

3.3 Ivan Cankar: Za narodov blagor (SNG Nova Gorica)
premiera: 20. september 2018

Režija: Miha Golob
Dramaturga: Krištof Dovjak, Tereza Gregorič
Lektor: Srečko Fišer
Avtor glasbe: Vasko Atanasovski
Scenograf: Miha Golob
Kostumografinja: Dajana Ljubičić
Oblikovalec svetlobe: Samo Oblokar
Oblikovalka maske: Ana Lazovski
Nastopajo:
Gornik – Matija Rupel
Grozd – Jure Kopušar
Katarina – Peter Harl
Matilda – Patrizia Jurinčič Finžgar
Kadivec – Nejc Cijan Garlatti
Gruden – Žiga Udir
Helena – Ana Facchini
Kremžar – Andrej Zalesjak
Mrmoljevka – Maja Nemec
Ščuka – Arna Hadžialjević
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Stebelce – Iztok Mlakar
Svetniki – Jakob Sfiligoj k. g., Jonathan Černe k. g., Borut Petrović k. g.

Ogled predstave: posnetek (Za narodov blagor, videoposnetek uprizoritve v režiji Mihe
Goloba, 2018. SNG Nova Gorica.)
Komedijo Za narodov blagor je Ivan Cankar napisal med bivanjem na Dunaju leta 1900, marca
1901 pa jo objavil pri Lavoslavu Schwentnerju. Verjetno so bile zunanja spodbuda za pisanje
komedije domače politične razmere, predvsem razdor v stranki, v kateri sta se po smrti enega
od veljakov za nasledstvo potegovala dva. Bralci so v drami iskali vzporednice s sočasnimi
političnimi imeni, vendar je Cankar vse podobnosti zanikal: »Včeraj so bili drugi in jutri bodo
spet drugi; osebe se menjajo, stvar ostane.« (Moravec 1978: 73). Družbeno satiro naj bi v
Deželnem gledališču uprizorili že januarja 1901, vendar jo je gledališki ravnatelj Fran Govekar
črtal s programa. Prvič je bila tako uprizorjena leta 1905 v Pragi, v Ljubljani pa 1906 po
zamenjavi gledališkega vodstva (Pezdirc Bartol 2019: 17−18).
Uprizoritev SNG Nova Gorica je v celoti postavljena pred minimalno spreminjajočo se
scenografijo: steno s praznimi okvirji in večjim stiliziranim zlatim okvirjem, ki poudarja
pozicijo velikega črnega naslanjača. Bogatejši so kostumi, ki so časovno zaznamovani, vendar
ne vsi enakovredno. Posebej je to vidno pri obeh ženah političnih veljakov Grozda in Grudna,
ki nosita vpadljivi baročni lasulji in prav taki dolgi svečani obleki. Ostale osebe so manj
časovno (baročno) zaznamovane, moški predstavniki nosijo obleke z nabranimi srajcami,
Gruden in Grozd pa še cilindre. Celotna vizualna podoba in način igre riše karikirane like in
spominja na burlesko, kar podkrepi tudi dejstvo, da Grozdovo ženo igra moški. Motivacijo za
to odločitev zaman iščemo, odgovora ne najdemo ne v gledališkem listu ne v sami uprizoritvi,
zato se zdi najbolj verjetno, da je bil razlog za tako odločitev večja humornost.
Dogajanje nas takoj na začetku postavi v Slovenijo, saj imajo vsi nastopajoči v rokah slovenske
zastavice. Začne se s slavjem ob Grozdovi šestdesetletnici, ko smo priča povabljencem, ki
izrekajo čestitke in mu pihajo na dušo. To karikirano domoljubje in na drugi strani osebe, ki
slepo sledijo trenutnemu pihanju vetra, so jasno predstavljene skozi celotno predstavo na več
mestih, in sicer z dobesednim ponavljanjem gest, gibov in besed za enim, drugim ali tretjim od
političnih veljakov. Ti prizori so pogosto nemi, zato ima v njih večjo vlogo glasba, ki ima tudi
sicer pomembno mesto v predstavi, saj je v ozadju prisotna skoraj ves čas. Glasba ima
značilnosti stare meščanske glasbe, zven instrumentov pa spominja na lajno, kar je posrečena
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vzporednica stalno ponavljajočemu se praznemu govoričenju in frazam, ki jih skozi celotno
predstavo izgovarjajo dramski liki. Zdi se, da je glavni namen uprizoritve prikazati politično
bebavost

protagonistov

in

psihopatskost/sociopatskost

glavnih

političnih

veljakov

(prim. Dovjak 2018: 11–15). Veliko je močnih aplavzov, navijaštva, dobrikanja, odobravanja,
večkrat pa se pojavlja tudi motiv prestola (črn naslanjač na sredini odra), ki ga zaseda zdaj eden,
zdaj drugi ali tretji od veljakov.
Večjih novosti uprizoritev ne ponuja, pa tudi aktualizacija teksta ni očitnejša. Novost je lik
Ščuke, ki ga igra ženska, vendar odločitev za to spremembo v uprizoritvi ni podprta ali
kakorkoli razložena. Motivacijo za to odločitev najdemo v gledališkem listu, kjer dramaturg
Krištof Dovjak (2018: 13) razlaga o možnosti, da bi Cankar v Ščuki upodobil Zofko Kveder, ki
se je zaradi prepovedi pisanja morala podpisovati z moškim imenom. Sama se bolj nagibam k
razlagi Petra Kolška iz intervjuja v gledališkem listu (2018: 21), ki to režiserjevo odločitev
razlaga kot feminizacijo Cankarjevega sporočila. To se mi sicer zdi dobra smer v aktualiziranju
teksta, vendar je uresničitev manj posrečena. Je pa Ščuka edini nastopajoči, ki (že ko prvič
nastopi) prebije četrto steno, saj se pojavi iz dvorane in si tako začrta pomembno mesto v
predstavi. Prav tako je zanimiva izvedba njegovega poslednjega monologa, ko igralka med
govorjenjem hodi med vrstami parterja in se rine med ljudmi. Sicer pa Ščuke ne dojamemo kot
upornika ali revolucionarja, kot ga predstavi Cankar, temveč ga igralka interpretira kot
ciničnega intelektualca, ki zgolj sarkastično komentira dogajanje. Nastop izgubi intenzivnost
tudi zato, ker je Ščuka še vedno moški (nagovarjajo ga/jo z moško obliko), čeprav ga igra
ženska igralka.
Zanimiv je lik poeta Stebelca, ki je obenem tudi služabnik, stalno prisotnega in seznanjenega z
vsem, čeprav je njegova vloga povsem nema. S sprehodom mimo prestrašenih meščanov,
postavljenih v isti poziciji kot na začetku, tudi zaključi uprizoritev. Ostali liki bolj ali manj
sledijo karakterizaciji, ki jo predvidi Cankar – Gruden brez lastne volje in hrbtenice ter njegova
zapeljiva, oblastna in manipulativna žena Helena, nedolžen in naiven Gornik, zgovorna in
zoprna Mrmoljevka, zaljubljena ter naivna Matilda in Fran itn. Izpuščena sta lika profesorja
Kremžarja in Jožefa Mrmolje. Nekaj več svobode si je režiser dovolil le v posameznih manjših
momentih, ki prispevajo h komičnosti uprizoritve – Kadivec dobesedno vzame svojo grožnjo,
ki jo zaupa Grudnovki (»Kaj mislite, milostiva, če bi ga ustrelil?« (Izbrano delo V, 1967: 46))
in v svoji naivni zaljubljenosti do Matilde za hrbtom res grozi Gorniku s pištolo. V prizoru, ko
Grozd svoji ženi zaupa nenavadne sanje, pa je njuna odtujenost poudarjena s tem, da Katarina
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napačno naglašuje njegovo ime. Dopolnjen je tudi konec, saj Gornik v odhajanju bodočemu
zakonskemu paru Matildi in Kadivcu pusti kovček poln denarja. Ta se zato odločita, da bosta
ubežala sponam dóma in zbežala na svoje.
Nekaj teksta je črtanega, posebej tam, kjer so vloge izpuščene (tekst Sirotke, Mrmolje,
Kremžarja), a nič bistvenega oz. za zgodbo pomembnega.
Uprizoritev torej zvesto sledi Cankarjevemu tekstu, ne poskuša z večjo aktualizacijo in računa
s tem, da je že sam tekst aktualen še po 119 letih od nastanka. Za zvrst komedije se zdi odločitev
za karikirane kostume in način igre, ki spominja na burlesko, primerna. S tem je posebej
izpostavljena komičnost, ki stopnjuje osladno, koristoljubno, neiskreno obnašanje dramskih
oseb, kar se zdi glavno vodilo in sporočilo predstave. Novost, kot je ženska v vlogi sicer
moškega lika, je nakazana smer, v katero želi iti aktualizacija predstave, vendar ni jasno
motivirana in je neposrečeno izpeljana. Ostala komična dopolnila in rahlo dopolnjen konec so
dobrodošel prispevek k sicer rahlo statični uresničitvi Cankarjeve komedije.

3.4 Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (Slovensko stalno gledališče Trst)
premiera 11. januar 2019
Režija: Tomaž Gorkič
Scena: Petra Veber
Kostumi: Sanja Grcić
Glasba: Sašo Kalan
Koreografije: Jana Menger
Oblikovalec luči: Tomaž Gorkič
Dramaturško svetovanje: Sandi Jesenik
Oblikovalka maske: Federica Miani
Lektoriranje: Barbara Rogelj
Nastopajo:
Primož Forte – Jožef Kantor, Pepček, Francelj
Nikla Petruška Panizon – Hana, Francka
Tina Gunzek – Nina
Franko Korošec – Krnec, Sodnik
Tines Špik – Maks, Koprivec
Brane Grubar – Župnik
Dejan Pevčević – Franc Bernot
Maja Blagovič – Lužarica, Oskrbnica
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Ogled predstave: posnetek (Kralj na Betajnovi, videoposnetek uprizoritve v režiji Tomaža
Gorkiča, 2019. SSG Trst.)
Kralja na Betajnovi je Cankar pisal od oktobra do sredine decembra 1901 na Dunaju, v knjižni
izdaji je drama izšla junija naslednje leto, odrsko uprizoritev, ponovno zaradi ostrih kritik Frana
Govekarja, pa je doživela šele 9. januarja 1904. (Pezdirc Bartol 2019: 19) Snov za »veliko
socialno tragedijo« (Koblar 1973: 51) je Cankar našel v žalostnem finančnem stanju
slovenskega ljudstva v odnosu s podeželskimi kapitalisti, njihovo močjo in nasiljem. Koblar
(1973: 55) tragedijo označi za vrh Cankarjevega dramskega ustvarjanja, Pezdirc Bartol (2019:
19) pa za njegovo »odrsko najbolj učinkovito dramo, zgrajeno v napetem zapletu in razpletu, z
jasno in zaokroženo zgodbo s primesmi kriminalke«.
Uprizoritev je gledališki prvenec Tomaža Gorkiča, sicer filmskega režiserja, znanega predvsem
po celovečernem prvencu Idila (2014), ki je v slovenski kinematografiji obenem tudi prvenec
filmskega žanra grozljivka. Tudi režija Cankarjevega Kralja na Betajnovi se v celoti podreja
temu žanru.
Velik poudarek je na vizualnem, kar režiser razloži tudi v intervjuju: »Gledališče, tako kot film,
razumem predvsem kot vizualno umetnost, pri kateri je treba zgodbo posredovati skozi celovito
vizualno podobo; seveda pa se ta v gledališču gradi drugače kot pri filmu.« (Butala 2019). Zato
je velik del podajanja pripovedi zgrajen na kostumih, scenografiji in maski, ki jih poudarjajo še
zvočni efekti in luč. Predstava se prične v čisti temi, iz katere slišimo zamolkle udarce ob les –
Francka razkosava meso. Ta strašljiva atmosfera je prisotna do konca predstave. Dogajanje se
od začetka dogaja na sprednjem delu odra, ki je, tako kot predvidi tudi Cankar, nekakšna slabo
osvetljena gostilniška soba pri Kantorjevih. V trenutku, ko Maks želi očetu dokazati, da je
Kantor morilec, se dogajanje razširi tudi v globino in predstavi Kantorjev dom, ki je klavnica.
Na stojalih visijo okrvavljene obleke, spominjajo na obešeno kožo, ki se suši, srednji del pa
spominja na vrtljivega Leonardovega Vitruvijskega človeka. Predstava je v popolnosti
postavljena v ta Kantorjev svet, ki ga oblikuje z vsemi možnimi sredstvi – scenografijo,
kostumi, glasbo, lučjo in koreografijo. Del scene so namreč tudi igralci, ki v ozadju stopnjujejo
srhljivost – fizično mučijo Nino, se premikajo po krvavi scenografiji, spuščajo zvoke, krike.
Kostumi in maska so skrbno oblikovani za prav vsak dramski lik. Gradijo na temnih barvah in
asociativnem preoblikovanju oblačil, ki so sicer sodobna, sočasna. Domiseln je Kantor, ki ima
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na svojem plašču pritrjena dva dojenčka, svoja sinova Pepčka in Franceljna, katerih tekst
interpretira tudi isti igralec. Njegov obraz je bled, prek ust ima črno barvo, njegova frizura
spominja na lik Drakule. Župnik je v črni kuti, namesto rok ima črne lovke, ki jih kot perverzni
starec ovija okrog teles. Hano in Francko upodablja ista igralka, ki ob menjavi vloge obrne
krilo, ki je na eni strani zlato (Francka), na drugi črno (Hana). Tudi Maks je oblečen v črno,
njegov kostum pa spominja na vojaško oz. viteško uniformo. Zanimiv je lik Lužarice, oblečene
v privlačno policistko v hlačnih nogavicah, ki Kantorju otroke prinese v obliki lutk, pritrjenih
na krinolino. Barvno izstopa le v belo oblečena Nina, ki je ujeta v okroglo kletko, ovito okrog
njenega zgornjega dela telesa in pritrjeno na verigi. Čez obraz ima odtis krvave dlani, njen način
govora in predirljivo dretje pa sta odraz norice, tragično prizadetega dekleta, ki je doživelo že
preveč hudega.
Vsi vizualni elementi rišejo Kantorjev svet, ki je napolnjen s krutostjo, »v katerem sta brezčutno
izkoriščanje in vsakovrstno nasilje nekaj običajnega.« (Butala 2019) Režiser v gledališkem listu
(2019: 7) opozarja na življenje »pod jarmom brezsramnega kapitalizma, ki temelji na pogoltni
izkoriščevalski miselnosti ter poveličevanju nerazumnega materialnega bogastva, ki se ga
propagira kot esenco božanske moči in ultimativnega življenjskega cilja.« Zanimiv je premik,
da je tudi Maks, sicer lik, ki pri Cankarju želi uničiti tak svet in ustvarjati boljšega, prav tako
del njega. Tudi on je nasilen, besen, manipulatorski, vodi ga maščevanje in zato se od Kantorja
pravzaprav ne razlikuje zares. Iz tega sveta, ki obvladuje celoten oder, občutno izstopa Bernot,
interpretiran kot prizadet ljubimec, resnično zaljubljen v Francko, ki mu stre srce. Francka se
žrelu očetovega sveta še upira, a ko pride mimo njihove hiše umora obtoženi Bernot,
spominjajoč na Kristusa, ki hodi na Golgoto, je prav Francka tista, ki ga po glavi polije z gosto
krvjo.
Govor in interpretiranje besedila, pospremljeno s smehom in predirljivimi kriki, jasno rišeta
like grozljivke. Zanimivo je, da je tekst sicer do neke mere jezikovno posodobljen, a hkrati
skoraj do replike integralen. Tudi dramske osebe nastopajo vse (čeprav ponekod združene v
enem igralcu). Dramske osebe govorijo Cankarjev tekst, ki pa v drugačnem kontekstu, ki ga
slika predstava, zazveni popolnoma drugače. Vsi liki so v primerjavi s Cankarjevimi močno
stopnjevani, in sicer v smislu njihove (negativne) čustvenosti, njihovih reakcij, vendar ne zato,
ker bi bil njihov tekst kakorkoli spremenjen. Maks je v uprizoritvi nasilen, besen, maščevalen,
čisto drugačen, kot ga slika Cankar (ali ga vidimo v drugi uprizoritvi v izvedbi AGRFT), kjer
je visoko moralen revolucionar, borec za dobro in ljubezen. Maks v uprizoritvi govori (z
24

jezikovno posodobitvijo) integralen tekst, čeprav je v novem kontekstu interpretiran popolnoma
drugače. Cankarjevo besedilo to transformacijo popolnoma podpira. Ta preobrazba besedila je
neverjetna in jo vidim kot največjo kvaliteto uprizoritve.
Aktualizacija besedila (poleg postavitve v specifičen žanr) je vidna predvsem v posebnih
tematskih poudarkih, ki jih odpira uprizoritev. Poudarjena je vloga Hane, ki se možu po svojih
zmožnostih poskuša upirati in njegovega početja vidno ne odobrava. (Zanimiva je vzporednica
s Hano iz uprizoritve AGRFT-ja, ki je popolnoma anemična.) Jasneje kot v samem tekstu je
predstavljeno tudi Maksovo ljubezensko manipuliranje z Nino (in Francko). Obema namreč
jasno izpove ljubezen, čeprav je jasno, da Nini le iz usmiljenja. Nasilje v vseh mogočih oblikah:
besedno, psihično, fizično (preseneti z nasiljem oseb, ki ga Cankar ne predvidi – npr. nasilje
Maksa nad Francko, Jožefa nad Hano, pa tudi Hane nad Jožefa (klofuta)) ali spolno (do skoraj
vseh likov ženskega spola) je sestavni del vsakega prizora in obvladuje celotno uprizoritev.
Trikrat je uporabljen tudi motiv verige, ki je razumljen kot sredstvo, s katerim Kantor priklepa
ljudi v svoj svet in preprečuje, da bi iz njega zbežali. Pojavi se pri norici Nini, pri Bernotu, ko
ga po obsodbi peljejo usmrtit, in najpomembneje: pri Francki, ki želi oditi od doma, a si na
koncu po očetovem posredovanju sama ovije verigo okrog telesa.
Uprizoritev vidim kot zanimiv preizkus in poskus, ali najbolj uprizarjano dramsko besedilo
Ivana Cankarja deluje v tako specifični žanrski obliki. Tehnično-izvedbeno je predstava
dovršena in premišljena, pomemben poudarek so v sodobnem gledališču sicer manj opaženi
elementi, npr. maska. Sicer pa se mi zdi, da je gledališki prvenec filmskega režiserja na trenutke
neprepričljiv. Vidno je namreč, da režiser uporablja prijeme, verjetno bolj učinkovite v filmu
kot na gledališkem odru, saj zaradi specifik gledališkega odra nekateri filmski učinki enostavno
ne delujejo (enako).1

1

Zavedam pa se, da so moje sodbe deloma nepodprte, saj si gledališke predstave nisem ogledala v živo, vendar
sklepam, da so bili tovrstni učinki zame morda vseeno bolj dojemljivi, saj je videoposnetek medij, ki je bližje
filmu. Statična pozicija gledalca v dvorani in njegova oddaljenost pa povzročita, da vizualni efekti ne pridejo do
gledalca v polni moči in zato predstava na nekaterih mestih izpade karikirano.
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3.5 Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (AGRFT)
premiera 11. junij 2018
Režija: Maša Pelko
Priredba besedila: Maša Pelko, Anja Krušnik Cirnski
Dramaturgija: Anja Krušnik Cirnski
Scenografija: Aleksander Vujović, Katja Marinič
Kostumografija: Nina Čehovin
Glasba: Beti Strgar
Oblikovanje svetlobe: Juš Zidar
Mentorji: doc. Nataša Barbara Gračner, izr. prof. mag. Sebastijan Horvat (dramska igra in gledališka
režija); izr. prof. mag. Jasna Vastl (scenografija); red. prof. Janja Korun, asist. mag. Tina
Kolenik (kostumografija); asist. dr. Nina Žavbi Milojević (jezik in govor)
Produkcija VI. semestra dramske igre in gledališke režije
Nastopajo:
Matic Valič – Jožef Kantor, fabrikant
Lucija Harum – Hana, njegova žena
Ana Penca – Francka, njuna hči
Beti Strgar – Pepa, njuna mlajša hči
Anuša Kodelja – Nina, sorodnica Kantorjevih
Blaž Popovski – Župnik
Borut Doljšak – Krnec, nekdanji štacunar in krčmar
Timotej Novaković – Maks, njegov sin
Lovro Zafred – Franc Bernot, posestnik, absolviran tehnik
Lina Akif – Lužarica
Gregor Podričnik – Sodnik

Ogled predstave: posnetek (Kralj na Betajnovi, videoposnetek uprizoritve v režiji Maše Pelko,
2018. AGRFT.)
Uprizoritev se prične na prostem pred dvorano Nove pošte z živo glasbo harmonike, ki jo igra
ena od igralk. Delno je dogajanje postavljeno tudi na konstrukcijo iz rumenih zabojnikov in
stopnic. Po prvi polovici prvega dejanja se predstava pomakne v notranjost, na prizorišče z
mizo in tremi stoli, ki ponazarja Kantorjevo pisarno. Zadnji premik se zgodi še vedno v prvem
dejanju, gledalci odidejo v dvorano, kjer se na belem tridelnem odru predstava odvija do konca.
Na njem so tri mize in stoli, miza s hrano ter mizica z radiem, iz katerega prihaja narodna
slovenska glasba, podobna tisti, ki jo je prej igrala igralka na harmoniko. Prizorišče ponazarja
prostor, kjer poteka slavje po poroki.
Igralci so oblečeni v sodobna oblačila, kar najbolj neposredno aktualizira Cankarjev tekst,
posebej so opazni Maksovi športni copati znamke All-star.

26

Dogajalni čas predstave je skrčen na eno popoldne in večer ter je postavljen v drugačne
okoliščine kot pri Cankarju – spremljamo poročni dan Francke in Bernota. Ta posrečena
sprememba daje uprizoritvi večjo intenziteto in dramatičnost v primerjavi z izvirnim besedilom.
V začetnih prizorih, ki se zgodijo zunaj dvorane na prostem, spoznamo glavne nastopajoče
osebe, člane družine Kantor, ki nam jih predstavi Pepa, druga Kantorjeva hči, ki združuje dve
Cankarjevi dramski osebi – Jožefova sinova Pepčka in Franceljna. Ona je tudi glavna
pripovedovalka in komentatorka dogajanja, je vsevedni pripovedovalec, ki na dogajanje gleda
s časovno distanco. Ob vstopu v drugi uprizoritveni prostor se Pepa vključi v dramsko
dogajanje. Na Franckin poročni dan je stara 8 let in prisostvuje pri pogovoru med Sodnikom in
Kantorjem ter župnikom in Kantorjem. Pepa je, poleg tega, da je povezovalka in
pripovedovalka, pomembna tudi zato, ker je prek nje izpostavljena sicer ne zares opažena tema
Kantorjevega očetovstva, predvsem vpliva njegovih zločinov in mišljenja na vzgojo otrok. Pepa
pri osmih letih posluša očeta, ki sklepa nečedne posle, celo dobesedno ga posnema, pozna
njegove besede, dopolnjuje njegove stavke, zaradi česar je očetova ljubljenka. Sama tudi pove,
da bo prevzela očetovo tovarno. Tudi lik Kantorja je drugačen, kot ga začrta Cankar. Njegova
moč ni osnovana na mentalni (pre)moči, s katero si je pridobil ugled in bogastvo, ampak ga
Matic Valič oblikuje kot nadutega podeželana, neskončno zagledanega vase in v svoje
premoženje ter oblast. Mlada Pepa vsega tega v njem ne vidi in ga v vsem posnema, a se ga
kljub temu po umoru Maksa tudi ona ustraši. Ta strah je vodilni motiv k zaključku, saj je zgodba
njene usode odprti konec predstave. Ko stoji pred občinstvom, spregovori o dveh možnosti
svoje nadaljnje usode: ali se bo uprla očetovim principom in se borila za drugačne ideale ali pa
ostala doma in živela življenje v molku, kot to počneta Kantorjeva žena Hana in prva hči
Lojzka.
V svojem bistvu ostaja uprizoritev zvesta izvirnemu besedilu, ideje in sporočilo, ki je
posredovano prek zgodbe, so isti, a kljub temu avtorici priredbe besedila segata čezenj. Nekaj
vlog je izpuščenih ali združenih (že omenjena brata Pepček in Francelj združena v Pepi, v
Sodniku sta združena Adjunkt in Koprivec), besedilo je prirejeno v skladu z novimi
okoliščinami Franckinega poročnega dne, s katerim dopolni tudi ljubezen med Maksom in
Francko. Pepa namreč pove, da je o ljubezni med očetom in materjo izvedela šele iz njunih
pisem – na Hanin poročni dan jo je Jožef odpeljal in skupaj sta zbežala od doma. Vzporednico
tako potegne z usodo Maksa in Francke. S tem uvodom nas pripovedovalka uvede v dramo, ki
jo začnemo razumevati kot ljubezensko. To podpira tudi močen prizor med mladoporočencema
(ki ga ima sicer tudi Cankar) in Bernotov bes, ki ga želi potešiti s prisiljenim spolnim odnosom,
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a namesto tega odhiti v noč, kar je kasneje še prepričljivejši dokaz, da je moril on. Bolj je
poudarjena tudi vloga Lužarice, ki pride trikrat v popoldnevu prosit Kantorja in jo ta na koncu
pretepe. Največja novost uprizoritve pa je dodana vsevedna pripovedovalka, ki ima do
dogajanja časovno kritično distanco.
Uprizoritev odpira teme, ki jih načenja že Cankar, odpira pa tudi več novih, kar priča o
poglobljenem študiju teksta: tema očetovstva in prenašanja vzorcev staršev na otroke je
poudarjena z vlogo Pepe, spremenjene okoliščine s poročnim dnem spodbudijo intenziteto
odnosov med liki in posledicami njihovih dejanj, med drugim odpirajo temo ljubezni med
zakoncema Kantor. Močnejši je Maksov nastop, ki prekine poročno slavje, pa tudi Lužarjevo
ter Krnčevo prosjačenje, ki kaže na propad med obubožanimi in tistimi, ki se v istem momentu
bašejo s poročno torto. Povednejši je tudi Hanin molk, ko vidi, kako se njena usoda ponavlja v
hčerkini in poudarjena nenavadnost Nininega skrivanja pod glavno poročno mizo. Smiselno je
dopolnjena tudi absurdnost poročnega praznovanja po tem, ko se izve, da je bil nekdo ubit in
zavest, da naj bi moril prav ženin. In ne nazadnje jok in trepet, ki odzvanjata ob koncu
poročnega dne.
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4 Uprizoritve Cankarjevih proznih del in njihove
priredbe

v

gledaliških

sezonah

2017/2018

in

2018/2019
4.1 Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica (Cankarjev dom,
AGRFT)
premiera 26. september 2018
Po motivih Cankarjevega Hlapca Jerneja in njegove pravice.
Režija: Žiga Divjak
Priredba: Žiga Divjak
Glasba: Damir Avdić
Scenografija: Tina Mohorović
Oblikovanje svetlobe: David Orešič
Kostumografija: Slavica Janoušević
Mentorja: Jernej Lorenci, Aldo Milohnić
V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani
Nastopajo: Gregor Zorc, Iztok Drabik Jug, Minca Lorenci

Ogled prestave: 15. oktober 2018
Dramsko besedilo Žige Divjaka (in uprizoritev v njegovi režiji) ni dramatizacija Cankarjeve
povesti iz leta 1907, temveč popolnoma novo besedilo z istim naslovom, ki je bilo tudi
nominirano za Grumovo nagrado 2019. Drama predvidi tri igralce, imenovane s številkami od
1 do 3, ki »delajo, delajo in delajo, pred našimi očmi se izčrpavajo in med tem govorijo« (Divjak
2018: 2). Tekst ima s Cankarjevim Hlapcem Jernejem poleg enakega naslova kar nekaj
vzporednic. Predvsem jih vidim v tematiki, ki je v obeh socialne narave. Odpira vprašanja
delavstva in plačila, predvsem upora zaradi premalo (ali nič) slednjega. Jernejevo vodilo je
iskanje pravice, božje volje, ki jo išče vse do Dunaja. Deležen je posmeha, roganja in lakote,
kar ga privede do maščevalnega vzgiba, da zažge gospodarjevo hišo in je zaradi tega ubit.
Divjak v tekstu išče sodobne hlapce Jerneje, ki pa se precej razlikujejo od Cankarjevega.
Novodobno suženjstvo je še veliko hujše, kot ga opiše Cankar. Liki, ki jih zgolj z besedami,
ponavljanji in kratkimi monologi rišejo trije nastopajoči, se ne upirajo. Ne iščejo več pravice
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tako širokopotezno kot Jernej, ne odhajajo na nobeno pot, nikamor ne bežijo. Le živijo svoj
vsakdan, saj se zavedajo, da je njihov upor brez smisla. Korporacije imajo absolutno premoč in
upravljajo z njimi kot z lutkami, saj je plačilo tako slabo, da si delavci želijo delati nadure zaradi
boljšega življenja svojih otrok.
Dramske osebe so pristaniški delavci v verigah podizvajalcev v Luki Koper, ki delajo celo do
300 ur mesečno, pregoreli avtoprevozniki, čistilke na šolah, kjer mora vsaka od njih vsak dan
opraviti toliko dela, kot so ga nekoč štiri, gradbeni delavci in celo mladi arhitekti v elitnih
birojih, ki delajo za dvesto evrov mesečno. Divjak je raziskoval položaj najbolj brezpravnih in
izkoriščanih prekarnih delavcev. V sodelovanju z združenji, ki se borijo za pravice delavcev
(Delavsko svetovalnico, obalno sindikalno konfederacijo KS 90 in drugimi sindikalnimi
združenji), je obiskoval podjetja in delavske domove ter zbiral pričevanja delavcev, ki so se
znašli v sužnjelastniškem razmerju.
Uprizoritev popolnoma sledi dramskemu besedilu Žige Divjaka in predvideni akciji, ki je
prilagojena pogojem Štihove dvorane Cankarjevega doma. Trije nastopajoči že ob prihodu
publike v dvorano krožno hodijo po okroglem odru in pred seboj potiskajo drog, ki je del krožne
mehanizacije v sredini in spominja na mlinski kamen. Ta ritmična hoja, ki se izmenjuje tudi s
tekom, je prisotna skozi celotno predstavo. Igralci so pred nami ves čas fizično aktivni,
spremljamo njihovo gibanje, ki se na ključnih trenutkih stopnjuje in spet umirja. Postavitev
dvorane ima že v osnovi zelo intimen značaj, saj smo gledalci blizu odra in lahko opazujemo,
kako so nastopajoči vedno bolj utrujeni in izmučeni, slišimo njihovo zadihanost, spremljamo
korake, ritem. K še večjemu učinku pripomoreta tudi luč in močna glasba, predvsem pa ima
največjo vlogo besedilo, ki vsebuje mnogo ponavljanj. Zaradi specifične postavitve, ki predvidi
hojo skozi celotno trajanje predstave, uprizoritev uporabi drugačen uprizoritveni postopek, ki
je blizu pripovedovanju.
Gre za edinstven gledališki dogodek, ki učinkuje kot eksperiment in ima na gledalca velik
učinek, posebej če ve, da je tekst napisan po dejanskih pričevanjih. Aktualizacijo tematike, ki
se je loteva Cankar v povesti Hlapec Jernej in njegova pravica uprizoritev uresniči v polnem
pomenu besede na zelo inovativen in domiseln način, ki na gledalca (ali bralca) zagotovo
močno vpliva tudi emocionalno. Premišljevanje o Cankarjevi umetnosti na tak način Divjaku
uspe tudi s predstavo Ob zori (Prešernovo gledališče Kranj) in je po moji presoji med
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obravnavanimi uprizoritvami najučinkovitejši v aktualizaciji in nadgradnji Cankarjevih besedil
in idej.

4.2 Ivan Cankar: Ob zori (Prešernovo gledališče Kranj)
premiera 21. december 2018
Režija: Žiga Divjak
Priredba besedila: Katarina Morano, Žiga Divjak
Dramaturginja: Katarina Morano
Scenografka: Tina Mohorović
Kostumografka: Tina Pavlović
Lektorica: Maja Cerar
Oblikovanje svetlobe: David Orešič
Avtor videa: Domen Martinčič
Oblikovalec maske: Matej Pajntar
Nastopajo: Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Vesna Pernarčič, Blaž Setnikar, Vesna Slapar, Aljoša
Ternovšek, Gregor Zorc k. g.

Ogled predstave: 26. februar 2019
Uprizoritev Ob zori v režiji Žige Divjaka združuje pripovedi petih kratkoproznih besedil (in
uvod iz Spomladanske noči) Ivana Cankarja v dramaturški priredbi Katarine Morano in Žige
Divjaka. Vključena besedila so:
1. Spomladanska noč (odlomek, Knjiga za lahkomiselne ljudi, 1901)
2. Iz predmestja (Knjiga za lahkomiselne ljudi, 1901)
3. Šivilja (Ob zori, 1903)
4. Bela krizantema/Publikum (odlomek iz Bele krizanteme, 1910)
5. Križev pot (Knjiga za lahkomiselne ljudi, 1901)
6. Hlapec Jernej in njegova pravica (odlomek, 1907)
Že ob vstopu v dvorano na odru v ospredju stoji dolga miza, za katero sedi vseh sedem
nastopajočih. Miza je hkrati tekoči trak, na katerem v črno oblečeni igralci ritmično in usklajeno
prestavljajo leseno kocko z gorečo žarnico. Občutek imamo, da smo prišli v tovarno in da
opazujemo delavce. Njihova usklajenost in nenehen ritem je hipnotičen, saj se ne neha skoraj
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vso predstavo. Po uvodnem dobesedno citiranem odlomku iz Spomladanske noči se na sredino
odra iz zraka spusti na obešalnik obešena obleka glavne junakinje prve pripovedi Iz predmestja.
Ob koncu (in hkrati smrti glavne junakinje) obleka pade na tla. Podoben postopek se zgodi pri
vseh pripovedih, katerih postavitev variira: pri odlomku iz Bele krizanteme pripovedovalka stoji
v sredini zadnjega dela odra, igralci se ji pridružijo v plesu; pri Križevemu potu glavni lik ves
čas teče po tekočem traku, tempo se povišuje in upočasnjuje, igralec je fizično izčrpan. Pri vseh
zgodbah je temeljni uprizoritveni postopek pripovedovanje.
Izbor Cankarjevih kratkoproznih del povezuje predvsem tematika. Gre za pripovedi junakov,
ki jih zaznamujejo socialna neenakost in stiska, prepad med revnimi in bogatimi, neobčutljivost
privilegiranih ter beda in obup tistih, ki živijo v nenehnem pomanjkanju.
Dramatizacija izbranih del je zelo dobro izvedena. Po dobesednem citatu odlomka iz
Spomladanske noči si avtorja priredbe dovolita več svobode. V primerjavi z izvirnim
Cankarjevim besedilom je v priredbi veliko ponavljanj (npr. beseda denar, pridevnik zlati,
besedna zveza od sedmih do sedmih), stopnjevanj (npr. odlomek o prodajalnah, z medmeti: cin,
cin, ta tam, mmm itn.), a so ta opazno stilno sredstvo tudi pri Cankarju:
Zgodilo pa se je nekoč, da je poslala gospá Anko v soboto po denar; naročala ji je skrbno,
da naj pazi na denar, da naj ne izgubí denarja, da naj natanko prešteje denar … dà, denar.
Anki je šumelo po ušesih: denar … denar … denar. Denar … to so rumeno pečene torte,
pisane bluze, zlate zapestnice, dà, zlate zapéstnice z veselo cingljajočimi naveski.
Prodajalnice so se smejale ob cesti, visoke, lepe prodajalnice, vse nabasane s čudovitimi
rečmí. In tudi ljudjé so se muzali na cesti prijazno: »Anka gre po denar … denar …
denar …« In sonce je sijalo, ker je bila sobota in ker je šla Anka po denar. (Izbrana dela
II. 1951: 63.)
V priredbi sta avtorja dodala več opisovanja, npr. Ankino zbiranje dragih predmetov na tržnici,
njeno občudovanje, park. Ti daljši opisi imajo namen pričarati Ankina občutja ob bogastvu, ki
predstavlja nasprotje bedi, v kateri živi sicer.
V pripovedi Šivilja priredba predvideva pogovorni jezik v prvoosebnem izmenjevanju govora
obeh nastopajočih. Cankarjeva črtica se začne s pripovednim okvirjem – prijatelj sreča glavnega
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junaka v krčmi in ta mu v prvi osebi začne pripovedovati zgodbo o njunem odnosu s šiviljo
Malči. Priredba pripovedni okvir izpusti, ne definira pa niti imen glavnih dveh junakov. Zgodbo
pripovedujeta neodvisno eden od drugega, s čimer je odlično prikazano razmerje med njenim
in njegovim pogledom na dogajanje. Njun odnos tako globlje spoznamo, gledalec lahko prek
pripovedovanja bolj intenzivno vstopi v njuno intimo. Edina nastopajoča oseba poleg 'Nje' in
'Njega' je njen oče, ki pripoved tudi zaključi.
Bela krizantema/Publikum je dramatizirana vložna zgodba iz Cankarjevega eseja. Tam
pripovedovalec glavno junakinjo, ki mu v prvi osebi zaupa svojo zgodbo, sreča v gostilni. Tudi
v tem primeru je v priredbi pripovedni okvir izpuščen, jezik glavne junakinje, imenovane
'Gospa, ki kadi in pripoveduje', pa prav tako pogovoren, na trenutke vulgaren. Pripoved skoraj
v popolnosti sledi Cankarjevemu tekstu, razlika je torej le v jezikovni posodobitvi.
Pripoved Križev pot je nekoliko daljša od drugih Cankarjevih, kar omogoči podrobnejše
opisovanje okolja, označevanje središčne pripovedne osebe in dveh poglavitnih sopotnikov –
duhovnika in cerkovnika (Kocjan 1997). Dogajanje samo pa ni razširjeno, temveč je skrčeno in
zgoščeno. Več je posrednega začetnega notranjega monologa, ki se navezuje na spominjanje
minulih sanj in se prepleta z Markovim prebujanjem v stvarnost. Vidnejša je epskost, prek
katere opisuje socialne razmere in dogodek. Časovno je pripoved umeščena zgodaj zjutraj do
sredine popoldneva, Markovo umiranje zvečer pa je epilog. Pripoved je obrnjena navznoter, v
Markov domišljijsko-spominski doživljajski svet, ki ga zaznamuje revščina, tragičnost ter
neusmiljenost in trdosrčnost ljudi. Otrok predstavlja najobčutljivejši del socialno zatirane
populacije, cerkovnik in duhovnik pa sta predstavnika vsemogočne in vseobvladujoče
ustanove. Pripoved vsebuje podrobno opisovanje puste pokrajine in moreče vročine, vključuje
pa tudi biblično izročilo trikratnega padca pod križem.
Vse zgornje značilnosti Cankarjeve pripovedi sta avtorja priredbe ohranila, nekatere celo
stopnjevala. Spodnja preglednica primerja Cankarjevo pripoved Križev pot in priredbo Katarine
Morano in Žige Divjaka.
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Ivan Cankar: Križev pot, 1901

priredba, 2018

Tretjeosebni vsevedni pripovedovalec

Prvoosebni nezanesljivi pripovedovalec,
pripoveduje s svoje otroške perspektive

Marko se zbudi, negativen odnos do očeta, Markove sanje, predstavitev
bolni videz sorojenk
pozitiven odnos do očeta

družine,

Kos kruha za zajtrk, žalost, ker ni dobil kave; Mamino bujenje, deljenje hlebca; manj
mamin obup
turobno, več otroškega veselja

Opis
krajine
pripovedovalca

prek

tretjeosebnega Opis krajine prek Marka, prvoosebnega
pripovedovalca

Malo dobesednih navedkov

Dramski osebi 'Mama' in 'Ata'

Opis Markove obleke

Opis obleke Cerkovnika in Gospoda župnika,
razlika z Markovo

Markovo premišljevanje o Ljubljani, latinski Markovo premišljevanje
šoli
začetnega prizora

o

sanjah

iz

Spomin na dogodek z marelico, ki je Spomin na dogodek z marelico, vsebinsko
razširjen, prek njega karakterizacija Marka
skoraj identično kot Cankar, le brez razširitve
Prvi padec

Prvi padec, dodatek: odtrgana roka na kipu
Jezusa.
Replike skoraj identične s Cankarjevim
tekstom

Izvemo, da je Markov oče brez dela, razmere /
doma
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Zgodba o žepnini za ministriranje. Zavist Zgodba o žepnini za ministriranje. Zavist treh
vseh štirih sester
sester razen Francke, njen pogled v Marku
sproži razmišljanje, da ne bo nikoli drugače
Drugi padec

/

Prikazan je Markov odnos z bogom, molitev, /
sovraštvo in bes, obup, da ne bo nikoli
drugače, tudi v Ljubljani ne
Misli na družino, ki hodi v procesiji

Misli na družino, ki hodi v procesiji, krajše

Markova jeza »Prokleti!«

/

Markov privid, da je klanec prepad, vzkliki k Markov privid prepada, vzkliki k mami in
materi in smrtni padec
pripoved Marka že po smrti – mrtvi
pripovedovalec
Priredba razdeli pripoved Križev pot na govor dramskih oseb, ki v prvi osebi in v pogovornem
jeziku pripovedujejo večinoma v obliki notranjega monologa. Prek notranjih misli dramska
oseba opiše tudi zunanje dogajanje in karakterizira nastopajoče osebe. Kot tudi povsod drugje
je tudi tu ogromno ponavljanj (npr. množica, ki moli, vzkliki Gospoda župnika, »Potice,
pečenke, ni da ni, krožnik pri krožniku, v nosu pa ščegeta, mmmmmmm, kako diši, diši …«
(Morano, Divjak 2018: 68), »Mimo praznih kozolcev, mimo slamnatih streh, mimo temne
tepke, mimo otrok v umazanih srajčkah, mimo sključenih žensk, gor, gor in gor v hrib.«
(Morano, Divjak 2018: 70)).
Priredba ohranja podrobnosti, ki jih poudari tudi Cankar (npr. križ se razgleda po pusti krajini,
»za gospodom cerkovnikom se vleče cela vrsta žensk, starih, pohabljenih, preslabih za delo na
polju, in kmetov, kajžarjev, ki nimajo ne polja in ničesar ne in hodijo lahko s procesijami.«)
Zadnji del dramskega besedila je odlomek iz Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova
pravica. V priredbi je prikazana zadnja postaja Jernejeve poti iskanja pravice – ko pride v svoj
rodni kraj Resje, kjer sreča župnika in mu v razširjenem monologu oriše svojo zgodbo.
Nastopajoči osebi sta dve – župnik in Jernej. Oba imata poleg svoje vloge tudi vlogo
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pripovedovalca, saj izgovarjata vezni tekst. Zadnji del je dobesedno prepisan Cankarjev
zaključek povesti.
Obravnavana uprizoritev kaže, da je socialna problematika v Cankarjevih kratkih proznih delih
lahko izjemen navdih tudi za gledališke ustvarjalce. Izbrana dela so nastala v različnih obdobjih
avtorjevega ustvarjanja, nosijo pa skupno poanto – opozoriti na krivice, bedo in pomanjkanje
malega človeka, na kar jasno želi opozoriti tudi predstava. Pripovedna forma je uspešno
prenesena v dramsko obliko, vendar večinoma ne izgublja pripovednosti, saj dramske osebe (v
pripovedih Iz predmestja in Hlapec Jernej in njegova pravica) izgovarjajo tudi vezni tekst.
Tri od petih zgodb se končajo s smrtjo, nobena oseba ne umre po lastni krivdi. Uprizoritev se
zaključi z najbolj znanim Cankarjevim delom s socialnokritično vsebino – povestjo o hlapcu
Jerneju, edinem od vseh pričujočih protagonistov, ki se je krivici uprl.
Naslov predstave je povzet po noveli Ob zori, objavljeni leta 1903 v istoimenski zbirki. Vsebina
novele ni v priredbi nikjer neposredno predstavljena, a se s predstavo sklada programsko –
pripoveduje namreč o skupini mladih, ki v zgodnjih jutranjih urah iz gostilne opazijo delavce,
ki gredo na delo. Na to aludira začetek predstave: igralci oz. delavci za tekočim trakom iz
začetnega prizora in gledalci, ki jih v večernih urah prihajajo opazovat v gledališko dvorano.

4.3 Maruša Kink in ustvarjalna ekipa: iCankar (Mestno gledališče
Ptuj, Zavod Margareta Schwarzwald in Cankarjev dom)
premiera 10. januar 2018
Detektivka za mlade
Režiserka: Maruša Kink
Scenografka in kostumografka: Tina Bonča
Avtor glasbe: Kristijan Krajnčan
Lektor: Simon Šerbinek
Oblikovalec svetlobe: Jaka Varmuž, Simon Puhar
Oblikovalec zvoka: Danijel Vogrinec
Video in projekcija: Sandi Žuran
Odrski mojster: Andrej Cizerl Kodrič
Garderoberka in rekviziterka: Irena Meško
Igrajo: Nataša Keser, Jure Kopušar/Vid Klemenc, Domen Valič
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Ogled predstave: posnetek (iCankar, videoposnetek uprizoritve v režiji Maruše Kink, 2018.
Mestno gledališče Ptuj, Zavod Margareta Schwarzwald in Cankarjev dom.)
Predstava iCankar je namenjena mladim gledalcem, starim od 9 do 14 let. Žanrska oznaka
detektivka v podnaslovu ustreza gledališkemu okvirju, ki ga na začetku začrtajo trije igralci. Ti
namreč v vlogi detektivov iščejo Ivana Cankarja in skozi celotno predstavo razrešujejo glavno
vprašanje: Kdo je Ivan Cankar?
Scenografija je preprosta, a izkoriščena v polnosti. Na odru stoji nizek kubus, iz strani napolnjen
z rekviziti in knjigami, na levi strani pa je stojalo za obleke. V ozadju se na platnu projicirajo
različni citati, ki so del trenutnega prizora na odru. Igralci so oblečeni v nevtralne hlače in
srajco, njihov izgled pa popestri humorni dodatek – pisane nogavice. Med predstavo igralci ves
čas menjavajo vloge in z njimi kostume, a zgolj z enostavnim dodatkom npr. z različnimi
pokrivali in ogrinjali.
Predstava je razdeljena na dva dela. Prvi del skozi detektivsko preiskavo spoznavamo življenje
Ivana Cankarja, razdeljeno na tri mesta, ki predstavljajo glavne točke njegovega življenja –
Vrhniko, Dunaj in Ljubljano. Igralci spretno nizajo različne epizode pisateljevega življenja,
razdeljene kronološko. Nekatere od njih prepoznamo iz Cankarjevih literarnih del, druge, manj
znane, pa so opisi dogodkov, ki so jih ustvarjalci predstave vzeli iz njegovih pisem in pričevanj
drugih njegovih sodobnikov. Prizori so kratki in zanimivi, delujejo kot kratki filmski izseki, v
katerih igralci ves čas menjavajo vloge. Tako je tudi glavna oseba, Ivan Cankar, vsakič nekdo
drug.
Prizori iz življenja Ivana Cankarja, ki sestavljajo prvi del prvi predstave, imajo predvsem vlogo
predstavitve pisateljevega življenja na način, ki bi bil mladim blizu. To ustvarjalcem uspe
posebej zato, ker ne gre za golo nizanje dejstev o življenju enega od mnogih pisateljev, o
katerem se učenci učijo pri pouku slovenščine, temveč želijo Cankarja okarakterizirati,
prikazati, kakšen človek je bil, kakšne so bile razmere, v katerih je živel, kakšna je bila takratna
družba, njegovo vlogo v njej in pokazati, zakaj ga prebiramo še 100 let po njegovi smrti. Prizori,
postavljeni v tri mesta, v katerih je Cankar živel, si sledijo kronološko:
-

Vrhnika: predstavitev Cankarjeve družine, drugi šolski dan in spraševanje učiteljice,
koliko je 1 + 1, pehar suhih hrušk;
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-

Dunaj: Cankar kot študent, obiskovanje dunajskih kavarn, bivanje pri Albini in njeni
hčeri Štefi;

-

nazaj na Vrhniko: Ivan Cankar veliko piše, dobi honorar za svoje delo;

-

Ljubljana: gostilna na Rožniku, študenta, ki ga prosita za pregled njunih črtic, dekle, ki
se je hotelo zaradi njegove zavrnitve ubiti;

-

pesniška zbirka Erotika in njena usoda;

-

ljudje, ki čakajo v vrsti pred kioskom, da bi dobili časopis z njegovim tekstom v njem,
nova obleka, ki mu jo dajo gospodinje iz gostilne Rožnik.

Skupni imenovalec vseh prizorov so humor in besedna ter situacijska komika. Menjavanje
prizorišča in časovni skoki so jasni in po mojem mnenju popolnoma dojemljivi za mlajšo
publiko. V tem vidim veliko kvaliteto predstave, saj so epizode med seboj subtilno in
prepričljivo povezane. Včasih to povezavo vzpostavijo s samo enim rekvizitom (npr. čokolada
iz prizora s peharjem suhih hrušk se pojavi v prizoru z gospo Albino, ki kara Štefi), včasih s
telesnim gibom (menjava klobuk – skodelica med igralcema), včasih s premiki in menjavo
kostumov, včasih pa z razlago in pripovedovanjem, ki je del detektivske raziskave.
S prizorom, ko Cankar od gospodinj z Rožnika dobi novo obleko, je konec prvega in začetek
drugega dela predstave. Detektivi po dolgem iskanju namreč najdejo pisatelja in ga postavijo
pred nalogo. Od njega zahtevajo, da si pred njimi izmisli in pripoveduje napeto zgodbo,
detektivko oz. kriminalko. Ritem predstave se na tem mestu umiri in igralci s prepletanjem
pripovedovanja in igre predstavijo zgodbo o Polikarpu iz Cankarjeve zbirke novel Zgodbe iz
doline šentflorjanske (Cankar 1908: 43−117). Ta se zaključi z vprašanjem, zakaj so Cankarjeve
zgodbe vse tako temne, na kar sam odgovori, da je v temi svetloba najmočnejša.
Predstava se zaključi s spoznanjem, da je Ivan Cankar spet pobegnil, saj je tako izmuzljiv,
brezčasen in večen, da ga je nemogoče zares ujeti. A detektivi se - še sto let po njegovi smrti ne vdajo in ga raziskujejo ter spoznavajo še naprej.
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4.4 Boštjan Gorenc Pižama: Moj lajf (Lutkovno gledališče Maribor)
premiera 18. oktober 2018
Po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja.
Režija: Sebastijan Horvat
Likovne podoba in scenografija: Tanja Komadina
Dramaturgija: Tanja Lužar
Kostumografija: Tanja Komadina, Mojca Bernjak
Glasba: Drago Ivanuša
Video in animacija: Hana Repše
Lektorica: Metka Damjan
Svetlobna podoba: David Orešič
Asistentka scenografke: Mojca Bernjak
Asistent pri video animaciji: Domen Rupnik
Mojster luči: Gašper Bohinec
Mojster tona: Andi Gal
Scenska tehnologa: Lucijan Jošt, Mojca Bernjak
Lutkovni tehnolog: Primož Mihevc
Izdelovalci lutk in rekvizitov: Primož Mihevc, Mojca Bernjak, Tanja Komadina, Nina Šabeder
Izdelovalka kostumov: Vesna Novitovič
Izdelovalci scenskih elementov: Lucijan Jošt, Branko Caserman, Igor Vidovič, Nina Šabeder
Odrska mojstra: Gregor Tanacek, Igor Vidovič
Inšpicientka: Svetlana Maloić
Nastopajo: Miha Bezeljak, Barbara Jamšek, Marko Ujc, Alenka Cilenšek k. g.

Ogled predstave: posnetek (Moj lajf, videoposnetek uprizoritve v režiji Sebastijana Horvata,
2018. Lutkovno gledališče Maribor.)
Lutkovna predstava je predvidena za starost od devet let naprej. Vključuje pet epizod
Cankarjevega življenja, vzetih iz zbirke črtic Moje življenje, izdane posthumno leta 1920.
Uprizoritev je nastala po stripu Moj lajf avtorja besedila Boštjana Gorenca in ilustratorke Tanje
Komadina (Škratejc, Bevke: 2017) iz zbirke Cankar v stripu.
Namen predstave je spoznati Ivana Cankarja, predstaviti njegovo življenje na način, ki je
najstnikom blizu. To dosegajo z različnimi sredstvi tako na nivoju vizualnega kot na ravni
vsebine, jezika in besedila.
Vizualno je predstava nasičena z zelo različnimi uprizoritvenimi praksami, ki se mešajo med
seboj. Začne se na velikem platnu s projicirano sceno, ki ima luknje, skozi katere igralci
animirajo papirnate lutke. Kasneje so nekatere osebe (učiteljica, nadučitelj, mati, čistilka,
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župnik) fizične osebe, ki pa imajo glavo (lahko pa tudi druge dele telesa ali rekvizite) v
poudarjeni ilustrirani maski. Skoraj ves čas je prisotna tudi videoprojekcija, ki je večinoma
uporabljena za nadrealistične prizore (npr. sanje). Nadalje nastopijo tudi ročne lutke in večja
skrinja, ki služi kot scensko ozadje. Podobno kot v začetnem prizoru na njej nastopajo papirnate
in ročne lutke. Ivan Cankar, glavni junak, se tako pojavlja v zelo različnih oblikah – kot
papirnata lutka, ročna lutka ali na projekciji.
Vsebinsko so črtice prirejene in prilagojene mediju omenjenega stripa, ki je bil osnova za
predstavo. Nekje uprizoritev scenografijo in postavitev iz stripa popolnoma kopira (npr. začetni
prizor Enajste šole), nekje pa v celoti prilagodi za gledališki oder. Elementi Cankarjevih črtic
so še vedno prisotni, a v večini sodobno obdelani tako na nivoju jezika kot tudi vsebine.
Dodanih je nekaj oseb, dogajanje pa ne sledi točnim zgodovinskim dejstvom oz. zgodbi črtic.
Pomemben element predstave je medbesedilnost. Ta je prisotna skoraj v vsaki izgovorjeni
repliki in je vir smešnic, domislic, ki Cankarjeve črtice posodobijo, aktualizirajo, predvsem pa
z njimi želijo ustvarjalci stopiti nasproti mladi publiki. Ob tem se zastavlja vprašanje, koliko so
medbesedilni elementi dostopni oz. v kolikšni meri jih mlada publika zmore prepoznati,
najverjetneje »mlajši otroci lahko spremljajo oziroma dojemajo zgolj redke izmed številnih
plasti projekta, vse razsežnosti predstave so dostopne le starejšim, ki morajo imeti tudi obsežno
predznanje o Cankarjevem življenju in predvsem književnem opusu, sicer večina tez, domislic
in gegov izzveni v prazno.« (Rak 2018: 15) Med drugim so posredno v predstavo vključeni
Svetlana Makarovič, Srečko Kosovel, Harry Potter, najbolj za to starost vprašljivi pa so vložki
iz mnogih drugih Cankarjevih del (npr. monolog, ki ga ima Ivan, ko je nepravično kaznovan
zaradi rezanja mladih dreves). Ti vložki in druge domislice bi bili verjetno manj moteč element
pri razumevanju in dojemanju predstave, če bi bila narativna struktura jasna, dramaturški lok
predstave sklenjen in bi prizori med seboj kakorkoli korespondirali. Tako pa celota učinkuje le
kot izbor kratkih anekdot, katerih glavna poanta je predstavljena za začetnim prizorom Enajste
šole – klasično pridobivanje znanja, ki ga nudi šola, je prisilno, nadležno, zato šteje neformalno,
življenjsko pridobivanje izkušenj. Rak (2018: 15) v tem vidi rahel absurd – Ivan gledalcem
sporoča, naj se ne ukvarjajo z njegovimi knjigami (ki pa so seveda del šolske učne snovi).
Prvo epizodo z naslovom Šolske izkušnje uprizoritev vsebinsko precej povzema iz druge črtice
(gre za poglavje II; Cankar 1965: 9−12), vendar razširi prvi del o Enajsti šoli, Ivan pa citira
monolog: »Dali so me v šolo, v ono pusto, srepogledo, od vseh strani zadelano, kjer ni ne
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sončnega, belega proda, ne razbitih loncev, ne luknjastih ponev, ne pipcev brez ročnika in
kapeljnov še celo ne. Same trde, človeku nerazumljive besede so tam in velike črke, na črno
tablo zapisane.« (Cankar 1965: 9). Izpuščen je del o obleki, ki jo Ivan dobi od svojega brata in
dodana vizualizacija priredbe pesmi skupine Pink Floyd Another Brick in the Wall. Epizoda
prvega šolskega dne in kazen nadučitelja sledi vsebini črtice, vendar je razširjen in dodan del
po izpadu jeze. Na prizorišče namreč pride čistilka, ki preroško napove, da bo pred njo speči
Ivan s svojimi besedami spreminjal svet. Potem vstopimo v Ivanove sanje – čistilka se spremeni
v čarovnico, v kateri prepoznamo Svetlano Makarovič, ki učence uči Srečka Kosovela, Ivana
in Matildo (junakinjo znane otroške knjige Ronalda Dahla). Svetlana Makarovič/Čarovnica se
nato spremeni v črno mačko, ki se pojavi skoraj v vsakem nadaljnjem prizoru in je (skorajda
edini) vezni člen med epizodami.
Pehar suhih hrušk tudi precej sledi Cankarjevi črtici (Cankar 1965: 13–16), vendar ima
spremenjen konec. Igralci navidezno stopijo iz svojih vlog in se med seboj prepirajo, kakšen
konec bi bil primernejši. Bratec in sestrica se na koncu pobotata prek SMS-pogovora na velikem
telefonskem ekranu.
Ministrantske norčije (Cankar 1965: 24−27) so predstavljene samo s pripetljajem, ko so
ministranti zvonili za prazen nič in so ljudje hodili v cerkev. Dodan je pogovor z župnikom, ki
aludira na podkupljivega župnika z Betajnove. Je tudi vezni člen z zadnjo epizodo, recitacijo
himne Avstro-Ogrske in odločitev, da bo šel Ivan v Ljubljano.
Ivanovo življenje do smrti je predstavljeno prek pesmi, ki jo glavni junak rapa. Predstava se
zaključi z monologom, ko se Ivan počasi dviga po kupu knjig v nebo do sonca, ki se ga želi
dotakniti in postani ono. Govori o idealnem svetu, ki si ga želi, o enotnosti, bratstvu med ljudmi,
lepoti, veselju, sreči in ljubezni.
V predstavi je uporabljen arhaiziran slovenski jezik. Med zadnjim prizorom Ministrantskih
norčij igralci tudi razložijo gledalcem, kaj pomenijo nekatere besede (npr. vatelj, mežnar itn.).
Glavni namen predstave je šoloobveznim otrokom približati življenje Ivana Cankarja, vendar
je struktura predstave premalo sklenjena in pripovedno povezana, da bi učenci brez dodatnih
razlag razumeli poanto; težavo vidim predvsem v razumevanju govorjenega, besednega dela
predstave. Vizualno uprizoritev otroke gotovo navduši, saj je izjemno raznolika, tako v barvah
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kot v uprizoritvenih lutkovnih prijemih, medtem ko je za razumevanje problematičen predvsem
tekst. Ta je sicer poln duhovitih domislic, vendar so te v navezavi z drugimi literarnimi
Cankarjevimi deli in drugimi medbesedilnimi povezavami, ki jih, predvidevam, učenci ne
poznajo. V polnosti vse te povezave tako lahko dojamejo šele učenci (ali celo dijaki), ki so
precej bolj razgledani v svetu (slovenske) literature kot predvidena ciljna starostna skupina.
Obe obravnavani predstavi za otroke in mlade iCankar ter Moj lajf imata podoben namen in
cilj: predstaviti pisateljevo življenje, delo ter njegov pomen v slovenski literaturi na drugačen,
sodoben, mladim prijaznejši in dostopnejši način. Tudi predvidena starost publike je pri obeh
enaka – od devet let dalje. Razlikujeta se v uprizoritvenem postopku, saj je Moj lajf deloma tudi
lutkovna predstava, medtem ko je iCankar v celoti dramska. Težav, ki sem jih izpostavila pri
obravnavi predstave Moj lajf, v predstavi iCankar ni. Epizode se namreč med seboj povezujejo,
kar je deloma rešeno že z vzpostavitvijo dramskega okvirja, ki ga pri predstavi Moj lajf nimamo.
Prav tako v predstavi iCankar ni težav s pretirano medbesedilnostjo, saj so vsi prizori so
razumljivi in jasni, na sploh primerni za predvideno ciljno občinstvo.
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5 Pregled in komentar produkcije
Ob praznovanju Cankarjevega leta so slovenska profesionalna gledališča pripravila devet
uprizoritev, pet od teh so bile postavitve Cankarjevih dramskih besedil, štiri pa priredbe
njegovih proznih del.
Uprizarjana dramska besedila so štiri najbolj uprizarjane Cankarjeve drame nasploh. Dvakrat
je bil uprizorjen Kralj na Betajnovi, po enkrat Hlapci, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za
narodov blagor. To jasno kaže, da so se slovenska gledališča odločila za njegove najbolj znane
dramske tekste, kar je sicer razumljivo, saj ta besedila občinstvo dobro pozna in so zato za
publiko mikavna, a hkrati tudi vredno premisleka. Po mojem mnenju je jubilej prava priložnost
ravno za besedila, ki sicer ne dobijo (dovolj) pozornosti, npr. Lepo Vido so nazadnje uprizorili
12. decembra 2015 (v režiji Mihe Nemca) v Prešernovem gledališču Kranj in v koprodukciji s
SSG Trst in SNG Nova Gorica, Jakob Ruda je premiero nazadnje doživel 18. novembra 2010
v Prešernovem gledališču Kranj v režiji Sebastijana Horvata, ki je režiral tudi zadnjo uprizoritev
Romantičnih duš leta 2007 v SNG Drama Ljubljana (SiGledal).
Čeprav repertoar omenjenih gledališč ne presega pričakovanj glede izbire, je njena produkcija
dovolj raznolika. Pipanovi Hlapci so z integralnim tekstom lep uvod v praznovanje jubileja in
dokaz o večnosti Cankarjevega teksta, ki ima po več kot sto letih še vedno preroške lastnosti.
Seveda je situacija po sto letih drugačna, Pipan pravi, da veliko bolj zaostrena kot prej, saj se
dnevna politika širi v naša življenja in vdira v človeško intimo. Zato se v svojih Hlapcih odloči
za subtilno aktualizacijo, ki ne kaže na sodobne akterje slovenske politike, temveč z
brezčasnimi vprašanji in sodobno estetiko pušča prostor za reinterpretacijo in ponoven
razmislek Cankarjevih dramskih oseb – Jermana, Komarja, Lojzke – ter drugih znanih in manj
znanih sporočil drame, ki jih odpira v več žariščih.
Nasprotje temu je Pohujšanje v dolini šentflorjanski v veliki koprodukciji treh velikih
slovenskih gledaliških hiš. Besedilo aktualizira na več nivojih tako v tehničnem in vizualnem
smislu, saj smo priča dovršeni in tehnično zahtevni scenografiji in koreografiji, aktualizira pa
ga tudi na podlagi izbranih poudarjenih tem in sporočil. V središču je Peter, umetnik, v katerem
se združuje tudi Zlodej. Njegova umetnost namreč postane sredstvo hudičeve maščevalne sle,
ki je posledica negativnega odnosa Šentflorjancev do njega in njegove umetnosti. S simboli
Slovenije in drugimi aluzijami na sodobnost in sočasnost političnega in družbenega dogajanja
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uprizoritev gledalce spodbuja k razmisleku o »šentflorjantskosti« njihovega osebnega življenja
in življenja celega naroda, kar je glavna posledica aktualizacije sicer precej igrive in poetične
Cankarjeve farse.
Dve uprizoritvi se Cankarja lotita v specifični žanrski predelavi, posebej ji je podrejena
uprizoritev grozljivke Kralj na Betajnovi v izvedbi SSG Trst (režija Tomaž Gorkič), kot
burlesko pa bi verjetno lahko označili uprizoritev drame Za narodov blagor SNG Nova Gorica
(režija Miha Golob). Obe prek specifičnih žanrov odpirata nove teme v interpretaciji dveh zelo
znanih Cankarjevih dramskih besedil. Prvo se posveča nasilju in trpljenju, ki je glavni sestavni
del Kantorjevega sveta in ga prek vseh vizualnih in zvočnih elementov riše uprizoritev.
Zanimiva je interpretacija Maksa, ki ni več visoko moralni revolucionar, kot ga predvidi
Cankar, ampak nasilen in besen manipulator, ki ga vodi maščevanje. Največja odlika
uprizoritve je režiserjeva odločitev, da ob rahli jezikovni posodobitvi uporabi skoraj do replike
prepisan Cankarjev tekst in s tem dokaže neverjetno fleksibilnost in univerzalnost teksta, ki
deluje tudi v tako specifičnem žanru.
Za narodov blagor prevprašuje vlogo Ščuke, ki jo igra ženska igralka. Motivaciji za to odločitev
bi lahko bili dve: Cankar je v Ščuki upodobil Zofko Kveder, ki se je zaradi prepovedi pisanja
morala podpisovati z moškim imenom, ali pa se to režiserjevo odločitev lahko razlaga kot
feminizacijo Cankarjevega sporočila. Slednja motivacija se mi sicer zdi dobra smer v
aktualiziranju teksta, vendar je po mojem mnenju uresničitev tega manj posrečena. Sicer pa
uprizoritev s humornimi vložki v slogu burleske prikazuje politično navijaštvo in dobrikanje
(ter s tem bebavosti) vseh protagonistov ter psihopatskost/sociopatskost glavnih političnih
veljakov, kar se zdi glavna tema malo bolj statične uprizoritve.
Morda največ svežine prinaša uprizoritev Kralja na Betajnovi v izvedbi študentov AGRFT
(režija Maša Pelko), ki z močnimi posegi v vsebino drame spreminja dogajalni čas in prostor.
Uprizoritev gre bolj v smer družinske, ljubezenske drame, saj se dogaja na Franckin poročni
dan in s tem situacijo še bolj zaostri in naelektri. S tem poudari vprašanje odnosov med
protagonisti in posrečeno vleče vzporednice med zakonom Hane in Jožefa ter ljubezenskim
trikotnikom Maksa, Francke in Bernota. Dodana je tudi povezovalka Pepa, najmlajša hči
Kantorja in Hane, ki je prikazana kot glavna nosilka Kantorjevih idej, produkt njegove vzgoje
in s tem tista, ki dramo zaključi z vprašanjem o svoji usodi.
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Največ svobode in umetniške kreativnosti, spodbujene s teksti Ivana Cankarja, najdemo v obeh
predstavah Žige Divjaka, ki bi jih iz tega razloga postavila v vrh obravnavane produkcije.
Hlapec Jernej in njegova pravica je izjemen gledališki eksperiment, ki še večji učinek doseže
ob poznavanju dejstva, kako je to dramsko besedilo nastalo. Zgodbe izkoriščanih delavcev
pripovedujejo trije igralci, ki celotno predstavo ritmično poganjajo vrtljivi mehanizem sredi
odra. S Cankarjevim Hlapcem Jernejem vzporednice najdemo v tematiki, ki odseva (in svoje
mesto na koncu uprizoritve najde) tudi v drugi predstavi istega avtorja (priredba skupaj s
Katarino Morano) Ob zori v produkciji Prešernovega gledališča Kranj. Igralci pripovedujejo
šest usod malih ljudi, opisanih v šestih Cankarjevih črticah, ki jih zaznamujejo socialna
neenakost in stiska, prepad med revnimi in bogatimi, neobčutljivost privilegiranih ter beda in
obup, saj živijo v nenehnem pomanjkanju. Predstava je odlična tako na nivoju priredbe kot tudi
samega odrskega dogajanja, ki ima veliko pomensko težo in smiselno dopolnjuje sicer statično
postavitev. Priča smo zelo inovativnim prijemom – tekoči trak, za katerim igralci ritmično
prestavljajo žarečo žarnico, vrste oblek v ozadju, ki se spuščajo na tla, tekaška steza v zgodbi o
Marku itn. Obe uprizoritvi dokazujeta Cankarjevo nadčasnost in zanimivost tudi za najmlajšo
generacijo režiserjev in drugih ustvarjalcev. Gre za v vseh pogledih izjemen prispevek k
slovenskemu dramskemu ustvarjanju.
V naboru uprizoritev ne manjka niti produkcija za mlajše občinstvo. Predstavi Moj lajf in
iCankar želita šoloobveznim otrokom približati véliko osebnost slovenske literature in kulture.
Predstava Moj lajf, sestavljena iz petih epizod iz zbirke črtic Moje življenje, je skupek vizualno
nasičene scenografije in lutk, ki je otrokom gotovo blizu, a je hkrati nehomogeno in vsebinsko
nepovezano nizanje anekdot, ki so pospremljene z vrsto domislic, navezav na Cankarjeva in
druga literarna. Te še spodbudijo šibkost dramaturškega loka in otrokom onemogočijo
razumevanje predstave v polnosti. Navedene težave pa ne veljajo za drugo uprizoritev za otroke
in mlade od 9 do 14 let z naslovom iCankar. Skozi zanimiv in privlačen dramski okvir
detektivske raziskave spoznavamo Ivana Cankarja, njegovo osebnost in značaj ter družbo, v
kateri je živel. Epizode njegovega življenja so smiselno povezane in jasno predstavljene. V
drugem delu predstave pa skozi pripovedovanje in igro spoznamo vsebino napete novele
Polikarp, ki zaključi s spoznanjem in spodbudo, da je Cankar izmuzljiv in v svoji
neoprijemljivosti večen ter zato vreden vedno novega raziskovanja in iskanja.
Produkcija Ivana Cankarja v Cankarjevem letu je kvantitativno močna in izjemna v svoji
raznolikosti. Novi poudarki v uprizoritvah Cankarjevih najbolj znanih dramskih besedil so
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sveži in večinoma utemeljeni, najbolj pa navdušujeta predstavi Žige Divjaka, ki iščeta
uprizoritvene možnosti Cankarjeve prozne produkcije in inovativno predelujeta manj znane
Cankarjeve teme in besedila. Navdušujoče je, da ne izostane niti otroška in mladinska
gledališka produkcija, ki bolj ali manj uspešno prispeva k poznavanju življenja Ivana Cankarja
in njegovega dela.
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6 Zaključek
Diplomsko delo je pokazalo, da so slovenska profesionalna gledališča s kar devetimi
uprizoritvami zelo raznoliko in pestro prispevala k praznovanju stote obletnice smrti Ivana
Cankarja. Pet uprizoritev Cankarjevih dramskih besedil so postavitve štirih najbolj uprizarjanih
– dvakrat je bil uprizorjen Kralj na Betajnovi, po enkrat Hlapci, Pohujšanje v dolini
Šentflorjanski in Za narodov blagor. Da so se slovenska gledališča odločila za njegove najbolj
znane dramske tekste, je sicer razumljivo, saj so mikavni za publiko, a hkrati tudi vredno
premisleka, saj je po mojem mnenju ravno jubilej priložnost za Cankarjeve tekste, ki sicer ne
dobijo (dovolj) pozornosti. Vendar pa so novi poudarki v uprizoritvah Cankarjevih dramskih
besedil sveži in večinoma družbeno aktualno utemeljeni. Pipanovi Hlapci so z integralnim
tekstom dokaz o nadčasovni veljavnosti Cankarjevega teksta, ki ima po več kot sto letih še
vedno preroške lastnosti. Aktualizacija je subtilna in ne kaže na sodobne akterje slovenske
politike, temveč z brezčasnimi vprašanji in sodobno estetiko pušča prostor za reinterpretacijo
in ponoven razmislek Cankarjevih dramskih oseb – Jermana, Komarja, Lojzke – in drugih
znanih in manj znanih sporočil drame. Uprizoritev Pohujšanja v dolini šentflorjanski besedilo
aktualizira na več nivojih: v tehničnem in vizualnem smislu (priča smo dovršeni in tehnično
zahtevni scenografiji in koreografiji) in tudi pri izbiri poudarjenih tem in sporočil. Morda največ
svežine pa prinaša uprizoritev Kralja na Betajnovi (AGRFT), ki z močnimi posegi v vsebino
drame spreminja dogajalni čas in prostor. Uprizoritev gre bolj v smer družinske, ljubezenske
drame, saj se dogaja na Franckin poročni dan. Dve uprizoritvi se Cankarja lotita v specifični
žanrski predelavi: posebej ji je podrejena uprizoritev Kralj na Betajnovi kot grozljivke v izvedbi
SSG Trst, kot burlesko pa bi lahko označili uprizoritev Za narodov blagor SNG Nova Gorica,
ki s (sicer neutemeljeno) menjavo spolov prevprašuje vlogo Ščuke.
Več novosti ponujajo štiri uprizoritve Cankarjevih proznih tekstov in njihovih priredb. Najbolj
navdušujeta predstavi Žige Divjaka, ki iščeta uprizoritvene možnosti Cankarjeve prozne
produkcije in inovativno predelujeta tekste s socialno problematiko. Predstava Hlapec Jernej
in njegova pravica je izjemen gledališki eksperiment, saj je dramsko besedilo temelji na
pričevanjih delavcev, ki so se znašli v sužnjelastniškem razmerju. Podobna tematika ga zanima
tudi v predstavi Ob zori, kjer igralci pripovedujejo šest usod malih ljudi, opisanih v šestih
Cankarjevih črticah, ki jih zaznamujejo socialna neenakost in stiska.
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Navdušujoče je tudi dejstvo, da v produkciji ne izostane niti otroška in mladinska gledališka
produkcija. Predstavi Moj lajf in iCankar pomagata mlajšim generacijam pri spoznavanju
življenja Ivana Cankarja in njegovega dela. Predstava Moj lajf je skupek vizualno nasičene
scenografije in lutk. Epizode iz Cankarjevega življenja so nehomogene in med seboj
nepovezane, poleg tega pa je dramsko besedilo pospremljeno z vrsto domislic in navezav na
druga Cankarjeva dela, pa tudi drugih medbesedilnih navezav. Te še spodbudijo šibkost
dramaturškega loka in mlajšemu občinstvu onemogočijo razumevanje predstave v polnosti.
Navedene težave pa ne veljajo za drugo uprizoritev za otroke in mlade od 9 do 14 let z naslovom
iCankar, ki skozi zanimiv in privlačen dramski okvir detektivske raziskave jasno in
dramaturško povezano predstavi osebnost in značaj Ivana Cankarja ter družbo, v kateri je živel.
Zanimiva je ugotovitev, da nobena analizirana uprizoritev ni historično dosledna. Vse skušajo
biti aktualne, vendar se v aktualiziranju ne ponavljajo in vsaka od njih na svoj način išče nove
možnosti v uprizarjanju besedil Ivana Cankarja. Spremembe iščejo v jezikovnih posodobitvah,
menjavi medijev, predvsem pa v prevpraševanju nekaterih vlog, vprašanj, tem. Večina jih
namiguje na sodobno družbeno-politično klimo na Slovenskem, vendar na subtilen, nevsiljiv
način ter ob tem izpostavljajo neke splošno, večno veljavne resnice ali moralna vprašanja.
Najbolj razveseljujoče pa je, da so besedila kar štirih od devetih predstav napisana po
izhodiščih, ki so jih ustvarjalci iskali v njegovih proznih tekstih in s tem dokazujejo, da je Ivan
Cankar v sodobni slovenski dramatiki vedno znova navdih tudi za nova besedila.
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7 Povzetek
Pričujoče diplomsko delo povzema in komentira gledališko produkcijo osmih uprizoritev
slovenskih profesionalnih institucionalnih gledališč in eno uprizoritev v produkciji Akademije
za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, ki so ustrezale postavljenima
pogojema izbora: jasna navedba, da uprizoritev kakorkoli vključuje Ivana Cankarja – njegove
tekste, življenje ali osebnost, in da je bila njena premiera v gledaliških sezonah 2017/2018 ali
2018/2019, torej v obdobju praznovanja stote obletnice pisateljeve smrti. Raziskana produkcija
slovenskih gledališč je zelo raznolika in kvantitativno močna. Pet uprizoritev Cankarjevih
dramskih besedil, ki so postavitve štirih največkrat uprizarjanih Cankarjevih dramskih besedil
(dvakrat je bil uprizorjen Kralj na Betajnovi, po enkrat pa Hlapci, Pohujšanje v dolini
Šentflorjanski in Za narodov blagor), jasno kaže, da so se slovenska gledališča odločila za
njegove najbolj uprizarjanje dramske tekste, vendar so novi poudarki v uprizoritvah sveži in
večinoma utemeljeni. Vse uprizoritve namreč skušajo biti aktualne in vsaka na svoj način iščejo
nove možnosti v uprizarjanju - v jezikovnih posodobitvah, menjavi medijev, predvsem pa v
prevpraševanju nekaterih vlog, vprašanj, tem. Še več novosti pa ponujajo štiri uprizoritve
Cankarjevih proznih tekstov in njihovih priredb. Najbolj navdušujeta predstavi Žige Divjaka
(Hlapec Jernej in njegova pravica in Ob zori), ki iščeta uprizoritvene možnosti in inovativno
predelujeta Cankarjeva besedila s socialno problematiko. Navdušujoče je tudi dejstvo, da v
produkciji ne izostane niti otroška in mladinska gledališka produkcija. Predstavi Moj lajf in
iCankar bolj ali manj uspešno pomagata mlajšim generacijam pri spoznavanju življenja Ivana
Cankarja in njegovega dela. Te štiri predstave, napisane po izhodiščih, ki so jih ustvarjalci iskali
v Cankarjevih proznih tekstih, dokazujejo, da je Ivan Cankar navdih tudi za najnovejša besedila
sodobne slovenske dramatike.
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