
Univerza v Mariboru 

Filozofska fakulteta 

Oddelek za slovanske jezike in književnosti 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

GOVORJENA RAVNINA V KOMEDIJI TONETA PARTLJIČA 

MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK 

(KORELACIJA MED DRAMSKO PREDLOGO  

IN ODRSKO OZIROMA FILMSKO IZVEDBO) 

 

 

 

 

Mentorica: akad. zasl. prof. dr. TEREZIJA ZORKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, 2011                                                                                              Simon Šerbinek 

 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorica: dr. Terezija Zorko  

Prevajalka: Barbara Kline 

 

 



 3

Diplomsko delo posvečam vsem zavednim jezikoslovcem, ki še niso izgubili volje in vere 

v raziskovanje in ohranjanje slovenskega knjižnega jezika ter slovenskih dialektov, tako 

na zgodovinski ravni kot v sodobni govorjeni besedi.  

 

Rad bi se zahvalil mentorici dr. Zinki Zorko, ki je podprla idejo o raziskavi politične 

satire Toneta Partljiča Moj ata, socialistični kulak (tako rekoč ponarodele komedije ali, 

kot jo je podnaslovil avtor, bridka komedija o agrarnem oziroma žalostna komedija o 

agrarnem – že razlika v dveh virih podnaslova nam daje misliti, da lektorsko delo še 

zdaleč ni le akcentuacija in artikulacija).  

 

Zahvalil bi se svojemu vzorniku in veliki avtoriteti v gledališkem lektorstvu gospodu 

Jožetu Faganelu, ki me je vpeljal ter moralno, praktično in strokovno podpiral pri 

svetovanju gledališkim ustvarjalcem pri nastajanju gledaliških predstav. 

 

Zahvaliti se moram nekdanji lektorici mariborskega gledališča gospe Emici Antončič, ki 

mi je iz svojega arhiva izbrskala tako lektorsko knjigo mariborske izvedbe Kulaka kot 

scenarij, po katerem je bil posnet film Matjaža Klopčiča Moj ata, socialistični kulak. V 

razgovoru mi je hkrati zelo osvetlila pereče probleme gledališkega lektorstva. 

 

Zahvaliti se moram gospe Nadi Šumi, ki je kot lektorica sodelovala pri predstavi Moj ata, 

socialistični kulak v ljubljanski Drami leta 1984. S svojo mladostno energijo mi je 

predstavila takratne razmere v SNG Drama Ljubljana. Hkrati je napravila analizo prizora, 

ki ga obravnavam v empiričnem poglavju diplomskega dela, in mi tako jasno predstavila 

govorjeno ravnino v takratni predstavi. 

 

Zahvaljujem se ravnateljem in direktorjem gledaliških hiš ter njihovim kontaktnim 

osebam (SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana in SLG Celje), da so mi dovolili vpogled v 

njihove arhive. Prav tako se zahvaljujem Gledališkemu muzeju v Ljubljani, ki mi je 

pomagal pri iskanju televizijskih zapisov Partljičeve komedije. S tem so mi omogočili 

temeljito raziskavo korelacije med dramsko predlogo in dejansko gledališko kreacijo. 

 

Zahvaljujem se tudi Tonetu Partljiču, ki me je navdihnil s svojim dramskim delom in ki je 

brez oklevanja privolil v intervju, v katerem mi je pojasnil marsikateri zgodovinski vidik 

in politično ozadje za nastanek bridke komedije. 
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Povzetek 

 

Diplomsko delo prikazuje vlogo gledališkega lektorja v gledališču in pri filmu. Na konkretnem primeru bridke komedije 

Toneta Partljiča Moj ata, socialistični kulak se diplomsko delo ukvarja z rabo mariborskega pogovornega jezika v odrski in 

filmski izvedbi. Korelacija, ki je izpeljana na podlagi izvedb v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Slovenskem 

narodnem gledališču Drama Ljubljana, Slovenskem ljudskem gledališču Celje in Viba filmu, prikazuje in dokazuje, da vloga 

gledališkega lektorja ni samo narodno-jezikovno obrambna in jezikovno-normativna, temveč je hkrati tudi poetično-

ustvarjalna. Vse kaže na to, da lektor v gledališču ni samo strogi učitelj, ki popravlja napake igralcev, temveč je soudeležen v 

ustvarjalnem režijsko-dramaturškem konceptu, kjer ustvarja govor kot artefakt. 

 

Diplomsko delo se ni ukvarjalo zgolj s praktično funkcijo gledališkega lektorja, temveč je bilo tudi dialektološko zasnovano. 

Ugotavljalo je vlogo pogovornega jezika, ki je že od petdesetih let prejšnjega stoletja vdiral v gledališče in na film. Pri tem je 

bila prikazana kompleksnost mariborskega pogovornega jezika, ki se skuša znebiti duhovitosti, ki ga označuje v slovenskem 

prostoru, kadar gre za gledališko ali filmsko predstavo. Hkrati ugotavlja, da je raba mariborskega pogovornega jezika zelo 

variabilna, in sicer glede na govorni položaj igralca in njegov organski govor. Hkrati se ozira na režijsko in dramaturško 

zasnovo, ki je odvisna od časa in prostora, ko umetniški izdelek nastaja. Diplomsko delo temelji na deskriptivni raziskovalni 

metodi, ki je podkrepljena z zgodovinsko in komparativno metodo ter deloma z metodo klasifikacije ter analize in sinteze. 

Prikazana je živa govorica v slovenskem gledališkem prostoru, v katerega se umešča mariborski pogovorni jezik.  

 
 

Abstract 

 

This diploma paper discusses the role of the theatre lector in theatre and film. It presents the concrete case of the bitter-sweet 

comedy Moj ata, socialistični kulak (My Father, the Socialist Kulak), by Tone Partljič, focusing specifically on the use of the 

Maribor colloquial language on theatre and film stages. 

A correlation is drawn between performances in the Slovene National Theatre Maribor, Slovene National Theatre Drama 

Ljubljana, Slovene National Theatre Celje, and Viba film. It proves that the role of theatre lector is not merely nationally-

linguistically defensive and linguistically-normative, but also poetically-creative. It seems that the theatre lector not only 

corrects the mistakes of the performers in their role as strict teacher, but also contributes to the creative stage-management 

and stage-directing concept, which creates speech as an artifact. 

 

Not only does this diploma paper deal with the practical function of the theatre lector, but it also discusses the question of 

dialect. It determines the role of colloquial language, which has been invading the spheres of theatre and film since the 

1950’s.       

At the same time, the complexity of Maribor colloquial language is presented; the dialect has been trying to shake off the 

label of “humorous” which distinguishes it within the Slovene theatre and film scene. The paper also argues how variable the 

use of the Maribor colloquial language is, considering performers’ speech situations and their organic speech. It takes into 

consideration directive and dramaturgical schemes, which depend on the time and place in which a particular masterpiece is 

created. The diploma paper is based on the descriptive research method, supported by historical and comparative methods, as 

well as – partially – the classification, analysis and synthesis methods. What the paper clearly presents is a language which is 

very much alive within the sphere of Slovene theatre to which the Maribor colloquial language belongs.      
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1 Uvod v zgodovino slovenskega gledališkega lektorstva 

 

1.1 Umestitev v sodobno zgodovino 

 

Naslov poglavja in celotnega diplomskega dela se je sprva zdel odkritje nečesa novega. 

Človek je mnogokrat v svojem raziskovanju menil, da je edinstven in da so njegova 

dognanja prva v nizu vseh naslednjih ugotovitev. Pa vendar, bolj ko sem se poglabljal v 

študij, bolj sem spoznaval, da sem sicer na pravi poti, vendar le kot gledališki lektor, ne 

pa kot izumitelj 'novega sveta'. Ne, nisem prvi in ne zadnji, ki se je lotil korelacije med 

dramskim tekstom in odrsko izvedbo. Sem pa prvi, ki je to skušal narediti na primeru 

bridke komedije Toneta Partljiča Moj ata, socialistični kulak, in morda prvi, ki bo po 

dolgem času skušal dokazati, da štajerski oziroma mariborski pogovorni jezik nima samo 

prostaške vrednosti neumnega kmeta, temveč nosi v sebi poezijo.  

 

Humoristični prizvok v njegovem izražanju je večkrat rezultat njegovega ciničnega 

doživljanja večne zapostavljenosti pred večjimi mesti, njegovega manjvrednostnega 

kompleksa, ki ga je njegovo narečje označilo kot subtilnega, večkrat preganjanega, 

zatiranega Slovenca. Njegov humor je odraz samoironije, saj se je moral skozi zgodovino 

večkrat izdatno izkazati, da je lahko njegov jezik obstal. Tako je postal trd in jeklen mož, 

ki se raje naredi bedaka, kot pa bi si pustil vzeti svobodo (nekako tako je to bridko 

ugotovil že Tone Partljič). 

 

Pred menoj so na tem področju korelacije utrli pot novim raziskavam predvsem sodobni 

lektorji, ki so začutili jezik kot živo stvar, ki se ves čas spreminja, dopolnjuje ter se kot 

kameleon prilagaja novim okoliščinam, tako slovnično-jezikovnim kot pragmatično-

semantičnim dejavnikom. Na tej poti raziskovanja sem srečeval predvsem gledališke 

lektorje – jezikoslovce in sloveniste, ki so odrski govor uporabljali v smislu praktične 

dramaturgije, in to so: Jože Faganel, Katarina Podbevšek, Emica Antončič, Srečko Fišer, 

Maja Cerar, Tatjana Stanič, Metka Damjan (aktualni gledališki lektorji). Tem in drugim, 

ki se skušamo šele umestiti v slovenski gledališki prostor, pa so postavili temelje tisti, o 

katerih bom pisal v nadaljevanju kot kratek sprehod skozi zgodovino gledališkega 

lektorstva.  
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Začetnik in utemeljitelj slovenske gledališke lekture je po pričevanjih že uveljavljenih 

lektorjev (Emica Antončič 1999/2000: 237) naš legendarni pisatelj, prevajalec, pesnik in 

dramatik Oton Župančič. Bil je prvi na Slovenskem, ki je dejal, da je treba lektorsko delo 

v gledališču združevati z dramaturgijo. Na ta način postane lektor soustvarjalec predstave, 

tako rekoč avtor govornega sloga in glasoslovne podobe igralčevih čustvovanj v dramskih 

situacijah. 

 

Jože Faganel, siva eminenca slovenskih gledaliških lektorjev, sicer omenja, da je 

slovenski lektor prehodil še dolgo pot od zgolj policaja jezikovne norme (kar je še danes 

ohranjeno v glavah določenih akterjev) do kreativnega avtorja. To pomeni, da še v 

sodobnem gledališču niso razjasnjeni pojmi o tem, kaj lektor sme in česa ne sme. V 

referatu Oblikovanje govora študentov ljubljanske AGRFT omenja, da je lektor pri 

predstavi študentov četrtega letnika prvič omenjen leta 1967, in dodaja, da je moralo 

preteči še 13 let, preden je bila njegova vloga potrjena v kolofonu gledališkega lista (Jože 

Faganel 1983: 87). Po pričevanju Emice Antončič se je sicer vloga dramaturga in 

gledališkega lektorja začela ločevati s strokovnim pristopom Janka Modra, ki je že med 

drugo svetovno vojno prevzel mesto dramaturga. »Leta 1943 je bil za dramaturga v 

ljubljanski Drami imenovan Janko Moder, ki je tako kot prej Župančič opravljal tudi 

lektorsko delo. Iz njegovih razmišljanj v gledališkem listu je mogoče ugotoviti, da v 

skladu z župančičevsko tradicijo pojmuje odrski jezik kot zgledni pogovorni jezik, pri 

katerem je treba zato posebej skrbeti za pravorečje. Zborni jezik je še zmeraj ogrožen, saj 

je prostor njegove uporabe zelo ozek (oder, šola, prižnica), zato še ni čas za pogovorni 

jezik na odru (Emica Antončič 1993: 37).« 

 

Emica Antončič na istem mestu nadaljuje, da je konec 40. let v ljubljanski Drami prvič na 

izpod dramaturgije osvobojenem lektorskem mestu prevzel delo znani slovenski 

jezikoslovec Anton Bajec: »Žal iz njegovih redkih jezikoslovnih analiz v gledaliških listih 

ni mogoče razbrati njegove lektorske poetike.«4 Medtem sem v razgovoru z Jožetom 

Faganelom izvedel, da je pustil velik pečat, in sicer ne v pisnem, temveč v ustnem 

izročilu. Članek se nadaljuje takole (omenjam še en citat, ker menim, da je relevanten za 

mojo nadaljnjo osvetlitev lektorskega dela v sodobnem odrskem govoru): »Njegov 

                                                 
4 Emica Antončič, 1993: Slovenska misel o odrskem jeziku v 20. stoletju. Dialogi 29/5. 37-38. 
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pomočnik (Antona Bajca, op. p.) Mirko Mahnič je kasneje postal dolgoletni lektor 

osrednje nacionalne gledališke hiše. O odrskem govoru je napisal celo vrsto razmišljanj, v 

katerih se kaže predvsem kot izrazit estet s pridihom moraličnosti, ko se bori za to, kar bi 

danes imenovali profesionalni nivo pri govorcih, kritizira šablone in šmiro. Njegova 

zahteva po sozvočju med mislijo in njeno govorno realizacijo je aktualna še danes.«5 

 

Anton Bajec je bil še dolgo vrsto let zunanji sodelavec in lektor ljubljanske Drame. Med 

drugim je bil mentor znane in priznane slovenske lektorice Majde Križaj, ki ga tudi sama 

omenja kot izrednega pedagoga in mentorja (Majda Križaj 1992/1993: 21-22). Če sledim 

njenim mislim v enem izmed intervjujev, ki ga navajam tudi kot vir raziskave za 

diplomsko delo, lahko rečem, da so njeni pogledi in nasvet zelo aktualni in jih bom s 

pridom uporabil v 6. poglavju, ko bom skušal posredovati nekaj temeljnih smernic za 

bodoče lektorje v gledališču. 

 

Pravzaprav je prispevek Emice Antončič v Dialogih zajel resnično celotno zgodovino 

gledališkega lektorstva, zato je namen tega poglavja oris nastavkov za širši pogled na 

zgodovinsko dogajanje med jezikoslovci – znanstveniki in lektorji – avtorji 

jezikoslovnega artefakta, kot ga opisujem v kasnejših odstavkih in kot ga je prvi imenoval 

Lado Kralj: »Odrski jezik je tako pomembna funkcija predstave, da lahko dostikrat 

rečemo, da je odrski jezik predstava sama. Naprej: v predstavi, ki nas je estetsko 

zadovoljila ali celo pretresla, bomo redko naleteli na nezadovoljiv odrski jezik. In še več: 

igralec, ki nas bo v predstavi prepričal in nam dal umetniško doživetje, tudi sicer ni nikdar 

zagovornik teorije spontanitete, ne nudi nam torej niti tradicijskega niti sodobno 

demokratičnega odrskega jezika, temveč jezik, ki je v tej predstavi enkraten. … Iz tega 

sledi: odrski jezik je artefakt. In naprej: odrski jezik je nekaj artificialnega, poseben izum 

za prav tole konkretno predstavo. Zato ima sicer jezik nekatere zveze z rečmi zunaj odra: 

z lingvistiko, literaturo, tradicijo, pogovornim jezikom itd.; vendar pa je po svojem bistvu 

samosvoj, enkraten, artificialen izdelek (Lado Kralj 1983: 228).«   

 

V omenjenih citatih, ki sem jih izbral, je prav tako iztočnica, ki jo bom podrobneje 

raziskal v empiričnem delu. Namreč, zakaj je prav s tekstom Moj ata, socialistični kulak 

pogovorni jezik, tudi kot bližja varianta geografskim narečjem, dokončno prodrl na 

                                                 
5 Emica Antončič, 1993: Slovenska misel o odrskem jeziku v 20. stoletju. Dialogi 29/5. 38. 
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odrske deske. V omenjeni študiji kot štajerski oziroma mariborski (SV) pogovorni jezik, 

kajti dotlej je šlo v glavnem za ljubljansko varianto pogovornega jezika, ki pa je tako ali 

tako veljal za splošni pogovorni jezik, ki je bliže zbornemu (Jože Toporišič, 1970: 55). 

Zakaj Janko Moder govori o tem, da še ni čas za nezborno izreko, in zakaj je dejansko 

Jože Toporišič utemeljitelj pogovornega jezika6, s tem ko je s svojo strukturalistično 

metodo slovenski jezik znanstveno umestil v Slovenski slovnici leta 1976?  

 

Po razgovoru z Emico Antončič sem spoznal, da je mariborsko gledališče z eno predstavo 

že pred Kulakom skušalo prodreti z nekoliko bolj sproščeno govorico (Hamlet v Spodnjem 

Grabonošu, 1982), vendar je prav zaradi negativnega slabšalno-komičnega prizvoka tudi 

kasnejši 'Kulak' ostal le v okvirih dobrega okusa. Skušal bom dokazati, da je Partljiču, 

prav z bridko komedijo o agrarnem, uspelo vdihniti pogovornemu jeziku tisto vsebino, s 

katero se je že Kopitar spopadal, ko je dejal, da naj slovenski knjižni jezik sledi ljudski 

izreki, oziroma, kot nadaljuje v svoji študiji Emica Antončič: »Narečju je varuh ljudstvo, 

zborni jezik pa nima avtohtonega jezika, in čeprav so težave z 'elkanjem' presežene, je 

njegova tradicija zelo kratka. Zato je zborni jezik v veliki meri občuten kot nekaj 

umetnega, Moder pa si želi, da bi bil v praksi čim bolj naraven in nevsiljen. Pri tem ga 

očitno ne zanima toliko govorni slog kot pa pravorečje, saj ves čas poziva jezikoslovce, 

naj sodelujejo in pomagajo gledališču (Emica Antončič 1993: 37).«  

 

Kakšna je torej meja med poneumljanjem gledalcev, ko je pogovorni jezik zgolj sredstvo, 

ki naj bi sprožalo salve smeha, in pristnim spominom na otroštvo, ko zaslišiš besedo ata in 

ne oče? Kdaj je lahko tudi 'očka' in 'oči' pristno, enkratno izrečeno? O tem prav tako 

razglablja Emica Antončič v bibliji zgodovinskega orisa v Dialogih iz leta 1993 oziroma, 

kot jo sama poimenuje, analizi, kjer se je »mdr. pokazalo dejstvo, da so praktično vsi 

lektorji za izhodišče oblikovanja jezika vzeli status in poklic posameznih filmskih oseb, 

ne pa vsakokratnega govornega položaja. Prav menjava govornih zvrsti glede na govorni 

položaj pa je tipična za slovensko družbo (Emica Antončič 1993: 64)7 …« 

 

Na tem mestu se mi vse bolj vsiljuje dejstvo, da so bila 80. leta tista, ki so odločilno 

vplivala oziroma postavila temelje, na katerih so nato gledališča, še posebej pa film, 

                                                 
6 Jože Toporišič, 1970: Slovenski pogovorni jezik. Slavistična revija 18. 55-70. 
7 Vsi se s tem seveda ne bi strinjali (Erika Kržišnik 1984: 319). Citat omenjam na 20. strani diplomskega 
dela. (op. p.) 
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kreirala sodobni slovenski odrski in filmski govor, v katerega je vključen slovenski 

pogovorni jezik. Eden glavnih virov, ki pričajo o tem, je prav večkrat citirana knjižica 

Jezik na odru, jezik v filmu (1983). Zelo zanimivo je, denimo, poglavje, ki zadeva ravno 

del empiričnega diplomskega dela, kjer se spopadam z jezikom na filmu in lektorjevim 

dejanskim vplivom na potek snemanja in igranega dialoga: Kako do globljih spoznanj o 

jeziku v slovenskem filmu – pobuda za raziskovalni projekt (Jože Faganel 1983: 275-284).  

 

Morda bi za pokušino citiral le del, ki ga štejem za bistvenega pri nadaljnji raziskavi: »1. 

Zanimivo bi bilo že na ravni scenarija preučiti razmerje med literarno predlogo in filmom, 

in sicer na več ravneh. (Torej se je raziskovanje in vpeljevanje substandardnega jezika v 

območje medijev resnično začelo skoraj pred 30 leti, ko naj bi bil 'čas za nezborno 

izreko', op. p.) Najprej gre za vprašanje celotne izpovednosti filma z izpovednostjo 

literarne predloge, kar je končno bolj vprašanje umetniškega sporočila filma, vendar pa je 

rezultat potrebno upoštevati pri vrednotenju celotnega načina realizacije, zlasti pri 

realizaciji filmskega znakovnega sistema – jezika. Sledi analiza razvrstitve jezikovno-

vsebinskega gradiva literarne predloge na posamezne elemente filmskega jezika: na 

vizualno komunikacijo – sliko in na verbalno komunikacijo – govor. Pri tem mora analiza 

ugotoviti tudi končno sporočilnost izbranega gradiva: ali deluje v okviru sporočilnosti 

literarne predloge ali jo stilno preoblikuje in nadgrajuje (metaforičnost, simbolnost itd.).«8  

 

Poraja se vprašanje, kaj pravzaprav želim povedati v kratkem uvodu. Lektorjeva vloga v 

gledališču je daleč od nepomembne sitnobe jezikoslovnega purista, ki je nesrečen, da ne 

more nastopati na odru. Lektor ustvarja jezik, ki je artefakt, kot ga poimenuje Lado Kralj 

v svojem spisu Kaj je odrski jezik, in h kateremu se bom še večkrat vračal. Torej, 

gledališki lektor je soustvarjalec prajezika, nekakšnega muzikaličnega orkestra v podobi 

odrskega dogodka. To trditev bom skušal karseda natančno dokazati na konkretni analizi 

dramskega teksta Moj ata, socialistični kulak, pri katerem sem v SLG Celje leta 2004 tudi 

sam prevzel aktivno vlogo gledališkega lektorja. Na komparaciji štirih izvedb komedije 

Toneta Partljiča (SNG Maribor, 1984; SNG Drama Ljubljana, 1984; SLG Celje, 2004 in 

Moj ata, socialistični kulak, Viba film, 1987) bom skušal izpeljati korelacijo med 

dramskim tekstom in odrsko izvedbo na podlagi analize štirih jezikovnih ravnin – 

                                                 
8 Jože Faganel, 1983: Kako do globljih spoznanj o jeziku v slovenskem filmu, pobuda za raziskovalni 
projekt. Jezik na odru, jezik v filmu. 280. 
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glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in besedoslovne. Vse ugotovitve bom skušal 

izpeljati na primeru VII. prizora, ki nosi naslov Komisija oziroma Zasliševanje.  

 

Prizor  sem izbral prav zaradi različnih govornih položajev dramskih likov, ki nastopajo v 

tem odlomku, kot tudi zaradi rojstnih korenin, ki jih zaznamujejo. To seveda govori o 

tesni povezanosti režije in dramaturgije. Ta dva pojma, ki sta v koheziji z gledališkim 

lektorstvom, bom seveda moral še večkrat omeniti in skladno z inscenacijo upoštevati ter 

ugotoviti njeno umetniško vsebino v povezavi s scenarijem oziroma dramsko-literarno 

predlogo. Odlomek sem izbral med drugim zato, ker mi ponuja pestro jezikovno analizo 

na podlagi že prej omenjenih jezikovnih ravnin.  

 

1.2 Kratek zgodovinski pregled vloge odrskega govora 

 

Navajam nekaj osnovnih podatkov gledališke zgodovine slovenskega odrskega govora. 

Vedeti moramo, da je bila slovenska govorjena beseda dolgo časa v senci nemškega in 

latinskega jezika, prav tako kot se je moral knjižni jezik ves čas bosti s takratno oblastjo. 

V tem smislu je v času Otona Župančiča imelo gledališko lektorstvo tri vloge, in sicer 

narodno-jezikovno obrambno, jezikoslovno-normativno in poetično-ustvarjalno (Emica 

Antončič 2000: 90). Po referatu Barbare [Pušić] Sušec Michieli Zgodovinska raziskava 

odrskega govora (2000: 68-78) je prvi ohranjeni zapis s slovenskimi verzificiranimi 

dialogi Škofjeloški pasijon iz leta 1721. Kasnejši resnejši premik, ki morda nakazuje, da 

je bilo v slovenskem odrskem govoru zmeraj odprto vprašanje dialekta in narečnega 

govora, sta Linhartovi komediji Županova Micka in Matiček se ženi. Barbara [Pušić] 

Sušec Michieli opira svoje misli na več dejavnikov, ki vplivajo na izbiro zborne izreke ali 

pogovornega jezika. To je hkrati bistveni problem diplomskega dela, saj želim osvetliti, 

kdaj je primeren izbor ene ali druge socialne zvrsti jezika. Prav tako želim prikazati, da v 

slovenskem prostoru ne obstaja le ljubljanski pogovorni jezik, temveč tudi drugi, ki v 

sodobnem gledališču vse pogosteje dobivajo svojo veljavo, in to ne samo v komično-

slabšalnem smislu. 

 

V prvi vrsti je pomemben razvoj dramskega pisanja in prevajanja. Nekateri so mnenja, da 

je nemogoče avtentično prevesti specifične fraze in pomene, tako zgodovinske kot 

sodobne. Moram reči, da sem v zadnjem času lahko kot lektor sodeloval pri predstavah, 

kakršni sta bili na primer Boris Vian: Bebop (La tête de Meduse, 1951), prevod Primož 
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Vitez, 2009, in Paula Vogel: Mama ni ena sama (And baby makes seven, 1986), prevod 

Alja Predan, 2009, kjer lahko že iz prevoda naslova razberemo, kako tesno sta jezik in 

dramaturgija povezana z režijo in odrsko postavitvijo dramskega teksta.  

 

Pri vsem tem jezik nikakor ni ovira, temveč je mnogim le izgovor za pomanjkanje 

domišljije. Slediti je treba razvoju jezika in hkrati ohranjati njegovo avtentičnost, saj je 

jezik živa stvar. Moj ata, socialistični kulak je bil napisan v knjižnem jeziku, vendar ne 

dosledno. Filmska in odrske priredbe so skušale slediti razvoju aktualnega SV štajerskega 

narečja, povezanega s slovenskim pogovornim jezikom, tako da bi bil bliže zbornemu kot 

pogovornemu, vse to pa v veliki meri zaradi kompleksa manjvrednostne komike v 

'štajerščini', kot sem uvodoma že omenil. Koliko se med seboj razlikujejo in v čem so si 

podobne, je tema, ki jo bom v tem diplomskem delu skušal raziskati in razčleniti, vendar 

zgolj na enem odlomku. Obdelati celoten tekst bi pomenilo napisati doktorsko disertacijo. 

V tem primeru bom skušal zadostiti diplomskim kriterijem. 

 

Naj se vrnem k referatu Barbare [Pušić] Sušec Michieli. V njem omenja še nekaj 

dejavnikov, ki so povezani z razvojem odrskega govora in vloge jezika v gledališču. 

Menim, da ni nujno za našo razpravo, da bi razčlenjeval in dobesedno povzemal njene 

navedbe, temveč je bistveno, da izberem nekaj iztočnic, ki mi bodo pomagale razjasniti 

problematiko zborne in pogovorne rabe v gledališču. Odrski govor se je razvijal v skladu 

s sociološkimi, političnimi, kulturološkimi in tehnološkimi spremembami. Vsi ti dejavniki 

so med seboj v koheziji ter večkrat neločljivo soodvisni ne samo v smislu razvoja jezika, 

temveč v smislu zavesti razvoja naroda.  

 

Kronološko sem se ustavil pri Linhartu. Sledila so leta »gluhih desetletij« (Barbara 

[Pušić] Sušec Michieli 2000: 72). Šele predmarčno obdobje je ponovno vzpodbudilo 

narodovo zavest, ki jo naš znani teatrolog in kritik Taras Kermauner takole opisuje: »Ko 

se narod formira v nacijo, kodificira svoje jezike – dialekte – v enoten, pravilen, izbran 

nacionalni jezik. Da bi pripadniki nacije mogli za nacijo marsikaj žrtvovati, celo svoja 

življenja, je morala nacija postati svéta. Nacionalni jezik je sveti jezik – kot je nacionalna 

zemlja svéta zemlja in nacionalna preteklost svéta preteklost.«  (Barbara [Pušić] Sušec 

Michieli 2000: 73; akcente dodal avtor, op. p.).  
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To pomeni, da so Prešeren, Čop in Kopitar s svojo 'abecedarsko vojno' (skupaj z vsemi 

jezikoslovci, ki so bili vključeni v omenjeno pravdo) pravzaprav utrli pot slovenskemu 

jeziku v Talijin hram. Prav nadaljnja leta so bila ključna za narodovo zavest, ko so na 

prehodu v 20. stoletje modernisti in prvi poklicni igralci (Ignacij in Zofija Borštnik, Anton 

Verovšek, Avgusta in Anton Danilo) na oder in med ljudi ponesli slovensko besedo, ki ni 

bila zgolj moralno oznanilo s prižnic. 

 

»Da, gospoda, to vprašanje ni samo vprašanje blagoglasja ali neblagoglasja, torej ne samo 

estetsko vprašanje, marveč je socialno, moralno vprašanje, vprašanje naše samozavesti in 

samostojnosti, našega značaja in naše odkritosti. Ali spoštujemo sebe in svoje bistvo, ali 

se, prava jara gospoda, sramujemo svojega izvora in ga hočemo zatajiti z neko lažno 

eleganco? Ali hočemo imeti živ ali papirnat jezik, moderno fonetiko ali ortoepijo9, brez 

ozira na izumrli historizem, in se držati prave, častitljive tradicije, ki nam jo je zatrla za 

nekaj let prenapeta zmota?«10 

 

Oton Župančič sicer v tem citatu kritizira 'elkanje', vendar v teh nekaj kratkih izredno 

virtuozno izbranih besedah oriše celotno dramaturgijo gledališkega lektorstva, ki jo lahko 

še danes s pridom uporabimo, tako v poetičnih dramah kot v 'bridkih' komedijah. Oton 

Župančič je imel velik vpliv pri nadaljnjem delu poznejših dramaturgov, prevajalcev in 

lektorjev: Josipa Vidmarja, Janka Modra, Antona Sovréta, Antona Bajca, Mirka Mahniča 

… 

  

Z ustanovitvijo igralske akademije leta 1945 se je začelo novo obdobje govora v 

gledališču, saj so znani pedagogi in lektorji za slovenski jezik prevzemali predavanja, in 

to do današnje ustanovitve Katedre za odrski govor in umetniško besedo. Med njimi so 

bili:  

 Vera Adlešič – Popovič kot ena prvih strokovnjakinj, ki je prevzela tehniko 

govora;  

 Mirko Mahnič, ki je postal leta 1950 predavatelj za slovenski odrski jezik;  

 Janko Moder, ki je prevzel mesto lektorja za slovenski jezik leta 1970; 

                                                 
9 Beseda izhaja iz grščine: orth – natančno, in epos – beseda, govor, in to smo Slovenci prevedli v natančno 
dikcijo. 
10 Oton Župančič, 1978: Slovenski jezik in gledališče. Ljubljana: Zbrano delo (sedma knjiga). 56. 
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  Ana Mlakar, ki je bila izvoljena za višjo strokovno sodelavko za odrski govor leta 

1972; 

  Jože Faganel je leta 1980 postal lektor za slovenski jezik;  

 dr. Katarina Podbevšek je 1984. leta prevzela predavanja iz slovenskega odrskega 

jezika;  

 Ana Vuga Vogel je postala leta 1987 višja strokovna sodelavka za tehniko govora. 

Danes so odgovorni na Katedri za govor in umetniško besedo Katarina Podbevšek, Tomaž 

Gubenšek, Alida Bevk, Vladimir Jurc, Tatjana Stanič, Aleš Valič in Saša Pavček. Le malo 

je med njimi tistih, ki so jezikoslovci, in več tistih, ki imajo predvsem igralske izkušnje. 

Moje mnenje in praktične izkušnje mi narekujejo trditev, da je najboljša kombinacija 

obojega. Ni dovolj zgolj znanje slovenskega jezika, prav tako pa je le 'licentia poetica' 

(pesniška svoboda) premalo za izreden posluh in scensko postavitev, kjer odrski govor še 

ima vlogo dialoga oziroma scenarija.  

 

Naj izluščim le zaključni del razmišljanja Tomaža Toporišiča, ko je imel odrski govor v 

postmoderni ter v eksperimentalnem gledališču ponekod le vizualno vlogo. O tem govori 

Tomaž Toporišič v svojem članku Levitve slovenske drame in gledališča (2008: 60-69). 

Gledališče povezuje s filozofskim nazorom in sodobnimi mediji: »Umetniško delo kot 

jasno razmejena, fiksirana celota in prisotnost je stvar preteklosti. Zamenjal jo je koncept 

prehodnosti, rizomatičnosti11, nomadskosti12, Barthesove pisljivosti teksta. Živimo pač v 

času, ki ga zaznamuje drugačna, ne več fizična, ampak digitalna tekstualnost. Ta je 

praktična udejanitev teorije intertekstualnosti, elektronskih medijev, ki tekst ločijo od 

fizičnega predmeta, kakršen je knjiga, in razmahnejo strukturiranje. Tudi dramski tekst in 

gledališče si torej lahko ogledujemo kot hipertekst, za katerega so značilne povezave ali 

'linki': en tekstni tekst se odpre v drugi tekst in tako naprej v neskončni verigi. Iz 

besedilne enote, ki jo prebiramo ali uprizarjamo, se razgrinjajo vedno novi teksti in ti 

lahko vodijo k nepredvidenim ciljem in digresijam. Branje (dramskih in gledaliških) 

hipertekstov je zato podobno Deleuzovi in Guattarijevi koncepciji nomadstva: je 

                                                 
11 Filozofsko-poststrukturalistični dvojec Gilles Deleuze in Felix Guattari v knjigi Capitalisme et 
shizophrente: Mille plateaux spregovori o novem modelu teksta kot rizoma, o tekstu, ki zamenja 
tradicionalno razumljenost knjige: »livre-racine«, knjigo izvor z lepo, organsko notranjostjo pomenjanja in 
subjektivnosti, kopernikovsko obrne pogled na vse tri paradigme: avtorja, tekst in bralca. (Tomaž Toporišič 
2008: 60) 
12 Pojem nomadskosti razumemo v smislu filozofske poststrukturalistične dvojice Deleuze-Guattari. Nomad 
ni človek, ki zapusti en kraj in odide na neki drug kraj, ampak iz enega zasičenega sveta odide v drugega. 
(Tomaž Toporišič 2008: 62) 
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nelinearno, večsmerno, nehierarhično. In tako kot digitalna, elektronska teskstualnost je 

tudi namenjena gledališču oziroma uprizarjanju, podobna njunemu rizomu (Tomaž 

Toporišič 2008: 67).« 

 

Ta citat sem vnesel zaradi sodobne perspektive in aktualnosti dramskega dela v povezavi 

z gledališkim lektorstvom, ki mora prekodirati besedilo, da bo praktično uporabno za 

ustvarjalce. Slednji se ne morejo izogniti vdiranju sodobnih medijev v Talijin hram. 

Nekoč je podobna paranoja  zavladala pred odkritjem televizije in nato zvoka na filmu. 

Kljub vsem novotarijam ostaja jezik kot kod sporazumevanja enkraten in neponovljiv, 

zato bo še zmeraj najtežje orožje pri obvladovanju igralske obrti ter je zato nepogrešljiv in 

nenadomestljiv. 

 

Vračam se k osrednji temi prvega poglavja. Jezikoslovce in lektorje, ki sem jih omenil, je 

odlikoval in jih še odlikuje izreden čut za strokovno asistenco igralcem k boljši kreaciji 

odrskega nastopa. V tem času se je seveda gledališko lektorstvo razvijalo v nacionalnih in 

neinstitucionalnih gledališčih, tako da je nekaj jezikoslovcev kot tudi igralcev začelo 

utirati pot slovenskemu pogovornemu jeziku, ne samo na filmu, temveč tudi na odrskih 

deskah. V tem pogledu moram omeniti slovenistko Emico Antončič, ki me je s svojimi 

članki, pogovorom in gradivom usmerila na kritično pot raziskovanja slovenskega 

odrskega in filmskega jezika. 

 

Veljalo bi omeniti še nekaj imen, ki so imela posebno vlogo v odrskem oblikovanju 

slovenskega zbornega jezika v pogovornem govornem položaju. Že pred drugo svetovno 

vojno je to bil v senci Otona Župančiča Ciril Debevec. Emica Antončič celo začenja svojo 

analizo Slovenska misel o odrskem jeziku v 20. stoletju  z njegovim citatom: »Podoba je, 

da smo Slovenci v pogledu odrskega jezika malo manj občutljivi in precej tolerantni. 

Kakor smo filološko sloviti dlakocepci in črkopravdarji, tako smo fonetično čudežno 

popustljivi in prizanesljivi (Emica Antončič 1993: 33).« 

 

Ta misel je prav lahko ontološka v smislu vdiranja slovenskega pogovornega jezika na 

oder. Vprašanje je, kje je tista meja dobrega okusa, kje se skriva ključ do artefakta, kako 

to doseči, kaj je dovoljeno in kaj ne.  
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Napovedal sem že nekatera imena. S problematiko odrskega govora se je med obema 

vojnama veliko ukvarjal režiser Ciril Debevec. Po besedah Barbare [Pušić] Sušec 

Michieli je v to kategorijo režiserjev spadal še »… Branko Gavella, med igralci so kot 

dobri govorniki izstopali Marija Vera, Mila Šarič, Ivan Levar in Milan Skrbinšek. Prav ti 

so svoje izkušnje kot pedagogi kasneje posredovali tudi mlajšim igralskim generacijam, s 

svojim zgledom pa opozarjali, da za prepričljiv odrski govor še zdaleč ne zadostujeta le 

dober glas in talent. Nasprotno – potrebna naj bi bila tudi šola – igralec mora 'žvečiti 

besede kakor žilavo meso, da bi prišle pozneje lahkotneje iz ust'13.« 

 

Barbara [Pušić] Sušec Michieli nadaljuje takole: »K dvigu govorne kulture so med obema 

vojnama veliko prispevali tudi kritiki, zlasti France Koblar, Fran Albreht, Alojzij Remec, 

Ludvik Mrzel, Anton Ocvirk in France Brenk (Barbara [Pušić] Sušec Michieli 2000: 76).« 

Z ustanovitvijo Akademije za igralsko umetnost leta 1945 se je začelo novo obdobje, v 

katerem se pojavijo novi gledališki 'izrazi'14, s tem pa tudi novi pristopi k igralčevemu 

govoru na odru in v filmu. V povojnem času so se v gledališko polemiko glede zborne in 

pogovorne izreke vključevali številni jezikoslovci, prav tako pa so svoje gledanje znali 

predstaviti gledališki teoretiki in kritiki. 

 

Emica Antončič v svojem članku15 omenja polemiko na temo novega slovenskega 

pravopisa leta 1950, v katero sta bila vpletena tudi pesnik Božo Vodušek z izrazito 

sodobnim pogledom na aktualni jezik in Anton Bajec, ki »priznava, da z novim rodom 

književnikov, ki je zrasel v mestnem okolju in nima več neposrednih zvez z narečnimi 

pokrajinami, nastajajo tudi nova jezikovna vprašanja«.16 Treba je omeniti, da je Božo 

Vodušek že leta 1933 v generacijskem zborniku Krog objavil svojo razpravo Za 

preureditev nazora o jeziku in presenetljivo zgodaj zaslutil smernice živega govora:  »… 

To je njegov prvi napad po vrsti na tradicionalne slovenske slovničarje, ki jim očita 

slovanofilsko obsedenost, ki je politično panslavističnega izvora in povzroča v 

jezikoslovni praksi napačno usmerjen purizem in izrazito arhaično zasnovano knjižno 

slovenščino (Emica Antončič 1993: 37).« 
                                                 
13 Mihaela Šaričeva: O umetniški besedi. GL AGRFT, 1956, št. 11. Str. 46. Kolokvij o umetniškem govoru, 
13. april 2000. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. (Barbara [Pušić] Sušec Michieli 
2000: 75) 
14 'Izraz' –  mišljen je tako telesni kot govorni, v splošnem smislu gre za igralski termin, ko gre za uporabo 
celotnega igralčevega aparata, op. p. 
15 Emica Antončič, 1993: Slovenska misel o odrskem jeziku v 20. stoletju. Dialogi 29/5. 33-38. 29/8. 60-67. 
16 Emica Antončič, 1993: - - 
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V prihodnjih letih sta se v razpravo vpletla gledališki kritik Jože Javoršek in užaljeni 

igralec Vladimir Skrbinšek. Užaljeni pa zato, ker je slednjega kritiziral Jože Javoršek prav 

v smislu neprimerne rabe patosa v sodobni meščanski drami. Lektor Mitja Sovrè je v 

filmu Vesna17, ki ga vsi dobro poznamo, uporabil ljubljanski pogovorni jezik in s tem 

dokončno odprl ter potrdil vprašanje pogovornega jezika v medijih, čemur se potem niso 

mogli upreti ne jezikoslovci ne gledališki privrženci arhaične zborne izreke (Emica 

Antončič 1993: 61). 

 

Slovensko gledališko lektorstvo tako ni moglo več imeti le narodno-jezikovne obrambne 

vloge ter pedagoško-didaktične vloge spoznavanja zborne izreke, temveč je moralo slediti 

živi, aktualni govorici. Hkrati so morali lektorji-pionirji znanstveno dokazati obstoj 

artefakta, šele nato se je lahko začelo avtorsko obdobje vključevanja lektorjev v 

ustvarjalno-umetniški proces. To obdobje še zdaleč ni zaključeno in po pričevanjih mojih 

sodelavcev ostaja še zmeraj veliko prvinskega strahu pred strogim župančičevskim 

učiteljem, ki je sicer poznal vlogo dramaturga, in sodobnim Davidom-lektorjem nasproti 

Goljatu-samooklicanemu igralcu, ki je režiser svojega odrskega govora. Želim namreč 

povedati, da plašnost pristopa terja veliko davka na račun igralskih kreacij, vendar 

moramo priznati, da zgolj lektorjevo podrejanje umetniškemu egu ne prinaša napredka ne 

njemu ne režijsko-scenski inscenaciji.  

 

Morda bi ob zaključku tega poglavja nakazal še problem, ki se ga bom natančneje lotil v 

komparaciji filmske predloge in ki sem ga v tem delu nekoliko zanemaril, saj sem veliko 

prostora namenil gledališču. Filmski jezik bi potreboval znanstveni pristop, in sicer 

seveda skozi spontanost, ki mora biti ozaveščena in dramaturško-lektorsko udejanjena. 

Naj ob tem citiram misli Erike Kržišnik, znane slovenske jezikoslovke, ki je največ 

svojega raziskovalnega dela namenila slovenski frazeologiji in preučevanju slovenskih 

socialnih zvrsti jezika: »Ob prizadevanju za razmejitev filmskega govora od odrskega se 

je zgodilo, da je odrski govor vendarle definiran, medtem ko ostaja govor (v tem pomenu 

že lahko rečemo jezik) v filmu v praznem prostoru. Vprašanje, kako ga obravnavati, 

ostaja tudi poslej nerazrešeno. Kot podzvrst umetnostnega ali neumetnostnega jezika? In 

širše: kaj je film? Je umetnost ali posnetek resničnosti (dokument) oziroma, kje je meja 

                                                 
17 Vesna je črno-beli film režiserja Františka Čapa iz leta 1953, op. p. 



 21

med enim in drugim? Če je umetnost (in v zadnji konsekvenci vendarle je), potem 

moramo filmski govor razumeti kot artefakt. (In že spet smo pri odrskem govoru, op. p.) 

In če je tako, pretirano opletanje z govornimi položaji, ki so vsi opisani znotraj 

neumetnostnega jezika (čeprav nočemo trditi, da se v umetnostnem jeziku sploh ne kažejo 

– toda ne do ravni golega posnetka), ni najbolj na mestu.«18   

 

S tem vprašanjem in s člankom Jožeta Faganela iz leta 1983 Kako do globljih spoznanj o 

jeziku v slovenskem filmu, pobuda za raziskovalni projekt, ki sem ga že citiral, odpiram 

nova poglavja v diplomskem delu. Znotraj temeljnih pojmov - zborna izreka, pogovorni 

jezik, govorni položaj, jezik – artefakt, lektor – dramaturg in igralec – režiser ter 

korelacija z dramatikom in njegovim tekstom - ostaja gledališki lektor velikokrat pri 

odločitvah med Scilo in Karibdo. To pomeni, da ni ne jezikoslovec in ne režiser, temveč 

je, kot se je izrazila Emica Antončič: »Lektor mora biti dober jezikoslovec, toda dober 

jezikoslovec še ne more biti dober gledališki lektor. Današnji gledališki lektor je dvoživka, 

ki z levo nogo stoji v jezikoslovju, z desno pa trdno stopa v gledališko prakso.«19  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Erika Kržišnik, 1984: Jezik na odru, jezik v filmu. Jezik in slovstvo 29/8. 319. 
19 Emica Antončič, 1999/2000: Lektor v sodobnem gledališču. Izročila zgodovine 7. 742. 
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2 Značilnosti mariborskega pogovornega jezika in njegova umestitev med 

štajerska narečja 

 

Za začetek moram definirati zborno in pogovorno izreko, ki ju je Jože Toporišič takole 

opredelil: »To (slovenski pogovorni jezik, op. p.) je prosta govorna zvrst jezika. Imamo 

ga dveh stopenj: splošno slovenski pogovorni jezik, bliže zbornemu jeziku, je njegova 

višja stopnja, nižja pa pokrajinski pogovorni jeziki, bliže geografskim narečjem. Splošni 

pogovorni jezik se opira na govor Ljubljane in je obdelan glasoslovno, oblikoslovno, 

naglasno, pisno, sintaktično in glede besednega zaklada na podlagi štirih kontrastnih 

besedil (Jože Toporišič 1970: 55)«.  

 

Nato J. Toporišič še jasneje opredeljuje slovenski pogovorni jezik: »Slovenci imamo 

poleg najvišje, t. i. zborne zvrsti knjižnega jezika, še pogovorno. Razlika med obema 

zvrstema je v izreki, oblikoslovju, skladnji in besedju s frazeologijo vred. Najbolj očitna 

je razlika prav v izreki, vendar pa tudi v drugem ni majhna.«20  

 

Zvrstnost slovenskega jezika Slovenski pravopis iz leta 2001 definira natančneje in 

podrobneje, čeprav je Toporišičeva razdelitev še vedno zelo aktualna. »Slovenski jezik 

ima več pojavnih oblik, imenujemo jih zvrsti. V slovenščini so tile zvrstni snopi: 

- socialne zvrsti: knjižni jezik (knjižna zborna zvrst, knjižna pogovorna zvrst), 

pogovorni jezik, pokrajinske narečne skupine, narečja in mestne govorice; 

socialne podzvrsti so še t. i. interesne govorice, tj. sleng, žargon in latovščina 

(argo) ipd. (SP21 2001: 125)«. Slovenski pravopis nato še natančneje opredeli 

funkcijske, časovne, mernostne, prenosniške zvrsti in pa, kako jih lahko 

obravnavamo z različnih stališč; to pa za moje diplomsko delo nima bistvenega 

pomena. 

 

Dr. Zinka Zorko v uvodu svojega znamenitega članka Mariborski pogovorni jezik 

prišteva slednjega »med neknjižne socialne zvrsti slovenskega jezika«. In nadaljuje:  

»Prvine pogovornega jezika so ali splošne (vseslovenske) ali pa pokrajinsko obarvane; 

zlasti izrazita pokrajinskost se kaže v naglaševanju in pri stavčni fonetiki (Zinka Zorko 

                                                 
20 Jože Toporišič, 1970: Slovenski pogovorni jezik. Slavistična revija 18. 55. 
21 SP – Slovenski pravopis, op. p. 
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2002: 128).« Ta opredelitev bo za to poglavje tudi izhodiščna točka umestitve 

mariborskega jezika med štajerska narečja. 

 

Rad bi opredelil svoj organski govor, o katerem je spregovoril v svojem strokovnem 

članku Sinteza besedila in glasu22 Jože Faganel. Organski govor je bistven za oblikovanje 

standardnega govora. Brez poznavanja mariborskega govora bi se teže odločal za 

raziskavo slednjega, predvsem zato, ker je name deloval iskreno in pristno.  

 

Odraščal sem v Mariboru, in sicer tako na Taboru, ki ga dr. Zinka Zorko opredeli kot 

mariborski pogovorni jezik na desnem bregu Drave, kot kasneje na Teznem, kjer nisem 

bil zelo oddaljen od hoškega govora, ki je prav tako definiran v omenjeni študiji. Kot 

otrok sem bil večkrat v stiku s Studenci, kjer je bila v bližini Osnovna šola Borisa Kidriča, 

zdaj pa živim v Miklavžu na Dravskem polju, tako da mi ni tuja niti južna stran 

mariborskega govora. Še dve olajševalni okoliščini govorita v prid mojemu poznavanju 

ožje in širše mariborske govorice. Moji starši izhajajo iz severnoštajerskega narečja, bliže 

Svetemu Duhu na Ostrem vrhu (kot ga opredeli Zinka Zorko), starši moje žene pa iz 

zahodnega slovenskogoriškega narečja, kamor več let zahajamo h koreninam naše širše 

družine. 

 

V opisovanju svojih osebnih podatkov gre izključno za osebno izkušnjo, s katero vam 

želim posredovati kasnejše empirično raziskovanje, ki govori o artefaktu, kjer ne gre za 

veristično vnašanje severnih ali južnih oziroma vzhodnih ali zahodnih narečnih prvin. Dr. 

Zinka Zorko in dr. Mihaela Koletnik sta dokazali izvorne celice mariborskega govora. 

Njuni študiji temeljita predvsem na podlagi vokalizma, kjer skorajda ne poznamo kračin, 

če pa so že kratki, se razvijejo v diftonge, in to zaradi prvega ali drugega naglasnega 

umika23 (oziroma so kratki nenaglašeni).  

 

Tudi konzonanti so pomembni, vendar le kot šumi, ne pa kot toni in zveni, kot jih imenuje 

v svoji knjigi Živa slovenščina Mirko Mahnič (Mirko Mahnič 1959: 30). Vokalizem ima 

tako večjo vlogo tudi v barvi glasu, ki ustvarja melodijo, zaradi katere velikokrat 

                                                 
22 Jože Faganel, 1986: Sinteza besedila in glasu: prispevek k oblikovanju nazora o govoru. Ljubljana: 
Maske, 2. 19-24.  
23 Naglasni umik je v štajerščini razvojno enak kot v knjižnem jeziku: dúša, zvézda (na prednaglasno 
dolžino), têta, kôza (naglasni umik na prednaglasna e in o), mègla, stèber (na prednaglasni polglasnik). 
(Zinka Zorko 2002: 129) 
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govorimo o temnem a-ju splošne padajoče intonacije, ki v štajerskih govorih ne pozna 

tonemskega naglaševanja. Skratka, v glasoslovju govorimo predvsem o samoglasnikih, 

njihovi melodiji in barvi ter o akcentuaciji, kjer je naglas največkrat na prvem zlogu, 

kvantiteta glasov (trajanje) pa je zmeraj dolga, medtem ko se v kvaliteti včasih tudi 

izgubijo, kar velikokrat velja za nepoudarjene vokale.24  

 

Toda, če Mirko Mahnič (lektor v ljubljanski Drami) še zagovarja veliko vlogo blagoglasja 

v odrskem jeziku (in tu je bilo njegovo delo nesporno ogromno), se je njegov sodobnik 

Anton Bajec (zunanji sodelavec ljubljanske Drame) že zavedal vdiranja pogovornega 

jezika v naš takrat še 'sveti' Talijin hram. V svojem članku O pogovornem jeziku omenja, 

da »se čedalje pogosteje sliši klic po slovenskem pogovornem jeziku. Mislim, da je 

zahteva v določenem obsegu upravičena. Realistično delo, moderna konverzacijska 

komedija včasih zares terja naravnejšo govorico, kakor nam jo nudi zborna izreka (Anton 

Bajec 1955/1956: 161).« Hkrati pa na drugi strani že opozarja na zmernost in da zgolj 

kratki infinitivi še ne pomenijo pogovornosti v jeziku ter da je za to potrebna tudi kakšna 

redukcija, kar se večkrat pokaže kot narečni govor, ne več pogovorni (Anton Bajec 

1955/1956: 162).   

 

Pri dolgih nedoločnikih se kažejo različni refleksi, ki jih opaža že A. Bajec, saj omenja, da 

so se v SV slovenskem govoru večkrat tudi v pogovornem jeziku uporabljali knjižno. V 

tem primeru se je za tako varianto odločila tudi lektorica ljubljanske Drame Nada Šumi, 

kjer so igralci uporabljali dolge infinitive (čeprav je tudi v tej predstavi prihajalo do 

odstopanj, kot bomo lahko opazili pri podrobnejši analizi našega prizora), pa ni v 

predstavi zvenelo nič kaj knjižno, temveč artificielno. Na ta način, kot omenja A. Bajec, 

»se je potreba pogovornega jezika čedalje občutneje kazala, zlasti v gledališču, potem ko 

je bilo odpravljeno eljkanje. Menim, da je bil nekakšen kompromis med obema 

govoroma, če je Župančič vpeljal kratki nedoločnik. Vendar se je kmalu vrnil k daljšemu. 

Zakaj neki? Sam je navedel za vzrok, da ima slovenščina premalo samoglasnikov in da je 

vsakega samoglasnika škoda. Najbrž ga je k temu prisililo spoznanje, da se je samo z 

nedoločnikom bore malo približal vsakdanjemu govoru in da govôrit ni nič manj 

papirnato kakor govoriti, pogovorna oblika je namreč reducirani govôrt (na Štajerskem 

govorít, op. p.). Po ljubljanskem je uvedlo kratki infinitiv tudi mariborsko gledališče in ga 

                                                 
24 Mirko Mahnič, 1959: Živa slovenščina. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča. 40. 
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ohranilo še nekaj časa potem, ko se je ljubljansko že vrnilo k dolgemu. Tako smo prišli do 

smešnega položaja, da je Ljubljana, ki je na območju kratkega nedoločnika govorila 

dolgega, Maribor pa narobe.«25 

 

Refleks za dolgi nedoločnik v pogovornem jeziku se danes postopoma izgublja. Živ ostaja 

le še pri nekaterih ljudeh, rojenih med letoma 1940 in 1960. Mlajše generacije uporabljajo 

kratke infinitive. Prav tako se je ta način govora v gledališču zelo uveljavil. Že skoraj 

preveč, saj, kot omenja A. Bajec, velikokrat reducirane verzije nimajo veliko skupnega s 

pogovornim jezikom, sploh če skušamo ohraniti knjižno in pogovorno obliko, zato bi bilo 

bolje, če bi se včasih odločili za zborno izreko, kot da smo »ne tič ne miš«. 

      

Nadalje se A. Bajec ukvarja s smiselnostjo pogovornega jezika na odru in v javni rabi, 

kjer ugotavlja, da bo vsak govorec z različnega konca Slovenije drugače zaznaval vokale. 

Za Štajerca pravi takole: »Štajercu bo prisiljen vsak polglasnik (mislim na vzhodne) in 

vsak u, ker pravi mêgla, praf, nesa. Nemogoč mu je izgovor krej, ker ima spirantični j 

(Anton Bajec 1955/1956: 165).«  

 

Glede pogovornega jezika je treba citirati zelo lucidno misel A. Bajca za tisti čas, ki pa je 

še danes aktualna in v precejšnji meri nedorečena, tako pri jezikoslovcih kot praktičnih 

gledaliških lektorjih: »Pogovorna izreka se mi zdi za določene primere neogibno 

potrebna. Njene zakone je treba ustanoviti, pri tem pa naj odloča soglasje v raznih 

kulturnih žariščih. Nadalje je treba ugotoviti, kdaj in ob katerih priložnostih se sme rabiti. 

Vsekakor pa ostane zborna izreka simbol slovenske narodne enotnosti, zato jo moramo še 

skrbneje gojiti kakor doslej, pač pa je mogoče, da se v nekaterih primerih poenostavi.«26  

 

V kratkem uvodu tega poglavja sem že omenil vzhodne, zahodne, južne in severne meje 

mariborskega govora, kjer so se pojavljali različni vplivi narečnih skupin. Morda bi na 

tem mestu omenil meje na način, kot je to zapisal znani slovenski dialektolog Tine Logar, 

ki se je veliko ukvarjal z zgodovino slovenskega jezika, in sicer tako na ravni vokalizma 

kot konzonantizma. Najprej bom povzel njegovo razmejitev zaradi širših zgodovinskih 

vplivov (politično- in cerkvenoupravnih), nato pa ožjo razmejitev svoje mentorice dr. 

Zinke Zorko, saj bom na ta način vsaj nekoliko osvetlil lektorski artefakt, ki mora 

                                                 
25 Anton Bajec, 1955/1956: O pogovornem jeziku. Jezik in slovstvo 1/6/7. 162. 
26 Anton Bajec, 1955/1956: O pogovornem jeziku. Jezik in slovstvo 1/6/7. 165. 
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upoštevati tako živo kot historično izreko, če hoče v svojem čustvenem svetu gledalcem 

prenesti pristno, neprisiljeno govorico na odru. 

 

Tine Logar pravi takole: »Ozemlje slovenskih štajerskih narečij je sorazmerno obsežno. 

Na zahodu mejé na gorenjsko in medijsko narečje, na severu na koroško, obirsko, 

mežiško in remšniško narečje, na severovzhodu na nemške govore, ob Muri na 

prekmursko narečje, od Mure do izliva Sotle na hrvaške kajkavske govore, na jugu ob 

Savi pa na vzhodnodolenjske govore.«27  

 

Po virih dr. Zinke Zorko je njena naslednica dr. Mihaela Koletnik povzela meje 

mariborskega pogovornega jezika: »Zinka Zorko ugotavlja, da se je mariborski pogovorni 

jezik oblikoval na neposrednem stičišču štajerske in panonske narečne skupine, opazen pa 

je tudi vpliv vzhodnokoroškega narečja, ki se pri Selnici in Rušah dotika 

severnoštajerskega narečja. Slovenskogoriško narečje se Maribora dotika pri Melju in v 

Košakih, od Selnice do Kamnice se govori štajerski kozjaški govor, na Studencih se 

Mariboru približuje štajersko severnopohorsko narečje, štajersko vzhodnopohorsko 

narečje pa se govori vzhodno od Radvanja.«28 

 

Torej, omejil sem govor na petih naravnogeografskih enotah: Slovenskih goricah, Dravski 

dolini, Kozjaku, Pohorju in Dravskem polju (Mihaela Koletnik 2001: 245). Moji 

predhodniki, raziskovalci-dialektologi, so opravili vse glasoslovne, oblikoslovne, 

skladenjske in besedne študije, zato bom odslej poskušal vnesti nekaj svežine v njihove 

ugotovitve. Za moje diplomsko delo so pomembne tiste značilnosti mariborskega govora, 

ki so bile delno ali v celoti uporabljene za dramsko predlogo oziroma odrsko izvedbo, kot 

sem podnaslovil svojo študijo. Hkrati bom vpeljal praktično komparacijo, ki mi bo 

pomagala jasneje osvetliti in znanstveno opredeliti vsebino diplomskega dela.  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Tine Logar, 1996:  Štajerska narečja. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. 392.  
28 Mihaela Koletnik, 2001: Mariborski pogovorni jezik. Časopis za zgodovino in narodopisje 72/37/1/2. 
247. 
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2.1 Glasoslovje 

 

Začel bom pri samoglasnikih. Za nas je pomemben polglasnik ǝ, ki ga v govoru skorajda 

ni (pês, pêsa, dédək, dédeka, Tínčək, Tínčeka, Málək, Máleka, – v tem primeru gre tudi za 

oblikoslovno spremembo, nato še mêgla, têma). Tudi kratkega naglašenega è-ja na 

zadnjem zlogu se mariborski govor izogiba (nasvét, zgléd, interés, promét, pogléd, 

procés). Če ostanem pri vokalu e, potem moram omeniti, da se je ponekod diftongiral, 

vendar se za tako bližino narečja v nobeni od izvedb lektorji niso odločili.29 »Dolgi ozki e 

je refleks dolgega nosnega e, staroakutiranega jata in novoakutiranega e pa tudi dolgega 

polglasnika: imé, pét, véžem, bréza, césta, léto, péko (pekel), zéle (zelje), žénin, dén 

(dan), vés (vàs).«30 

 

»Dolgi á se prav tako uporablja kot v podjunščini, in sicer labializirano, kot rahlo 

zaokroženi å v Hočah ali pa kot široki ô v drugih govorih. Največji vpliv tega je čutiti v 

osebnem zaimku jáz ali jåz. Včasih je dolgi a prisoten tudi v čas. prislov zdáj. (Ponekod je 

slišati tudi 'záj', vendar je to znamenje nižje pogovornega jezika, če bi se lotili 

karakterizacije štirih stopenj mariborskega pogovornega jezika, kot je to storil Jože 

Toporišič, ko je opredelil ljubljanski pogovorni jezik v svojem članku, ki ga navajam kot 

vir.) Dolgi å se lahko rahlo zaokroži: dvå, gråt, kråva, måti. Pri mlajši generaciji se 

zaokroženost že izgublja.«31  

 

Namesto širokega ô je večkrat uporabljen ozki ó oziroma je širok takrat, ko bi moral biti 

ozek, in to prav zaradi prizadevanja, da bi se govorec znebil štajerskega dialekta 

(svobóda, lepóta, svetlóba, tihóta in obratno dobrôta, sirôta). »Dolgi ozki o je v govoru 

naslednik dolgega nosnega o, novoakutiranega in tudi sekundarno naglašenega o: góba, 

kóča, tóča, hója, vóla, kónec (kônec), kótl (kôtel), kóza (kôza), ósa (ôsa) [Zinka Zorko 

2002: 141].«32  

 

                                                 
29 Opazil pa sem, da se v filmu pojavlja diftong v primeru mesóu, čeprav so se, po besedah lektorice Emice 
Antončič, odločili za mêso. Toda v tem primeru nastopi spet vprašanje vloge lektorja pri filmu. (op. p.) 
30 Zinka Zorko, 2002: Mariborski pogovorni jezik. Časopis za humanistične in družboslovne vede 2/1. 141. 
31 Zinka Zorko, 2002: - - 
32 »Besedni naglas je jakosten, besedna intonacija padajoča, naglašeni zlogi so eksplicitno močni. 
Akutirani samoglasniki so se daljšali pozneje in v razvoju niso več dohiteli stalno dolgih, zato se kažejo 
razlike med cirkumflektiranim in akutiranim jatom, etimološkima e in o. Kratki naglašeni samoglasniki so 
se podaljšali, zato slišimo po dva odraza za isti izvorni samoglasnik (Zinka Zorko 2002: 141).« 
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Vokal u je večinoma dolg in blizu knjižnemu. »Dolgi u je odraz stalno dolgega u, 

staroakutiranega, umično naglašenega in kratkega u: kúpa, lúplen (olupljen), krúh, krúha 

(Zinka Zorko 2002: 141).« 

 

Dolgi i  se je razvil iz etimološkega i. »Dolgi i, ki se lahko zateza, je nastal iz stalno 

dolgega, staroakutiranega, podaljšanega kratkega, umično naglašenega in tujega i pred r 

pa tudi iz jata: híša, lípa, zíma, níč, tíšalo (tiščalo), erbíja (dediščina), obá sta pri glíhi (oba 

sta enaka), míra (miru), pírje (perje), víra (vera), zvír (zver).«33  

 

Če ostanem pri glasoslovju, moram omeniti še nekaj refleksov, ki zaznamujejo mariborski 

govor. Samoglasniški r se povsod izgovarja s polglasnikom pred r (smǝrt, vǝrt, pǝrt, 

bǝrki). Mariborski govor prav tako ne pozna podaljšanega e, ki prehaja v i pred r v 

primerih večêr (večér) in cêrkev namesto cérkev (mnogokrat tudi cêrkva). 

 

Posebnost mariborskega govora sta dva naglasa, predvsem v izpeljankah s tujo podstavo: 

agrarni ínteresént, sócialízem, kómunízem, kápitalízem, bóljševíki, – namenoma sem 

uporabil izraze iz Kulaka. Besede z dvema naglasoma so prisotne prav tako v zloženkah: 

próstovóljno delo, čásopís, Máribór, Júgoslován. Dva naglasa najdemo tudi v 

sestavljankah, kjer dva akcenta nista potrebna, ker je vokal, na katerem je poudarek, del 

predpone: sódelújem, ótpeláli (Zinka Zorko 2002: 140)34.  

 

Tudi nenaglašeni samoglasniki imajo svoje reflekse. Dr. Zinka Zorko omenja v govoru pri 

Svetem Duhu na Ostrem vrhu, da se »nenaglašeni samoglasniki izgovarjajo manj napeto 

in se prilagajajo glasovnemu okolju. Najbolj slišna oblika moderne vokalne redukcije je 

ekanje, to je oženje ponaglasnega, redko prednaglasnega a v e ter premena 

prednaglasnega o v e pred zlogom z naglašenim i (Zinka Zorko 2002: 134). Ne levem 

bregu Drave pa dr. Zinka Zorko opisuje nekaj pojavov v nenaglašenem vokalizmu takole: 

- v nedoločniku -i: délat, míslit, dát; 

- v soseščini zvočnikov onemevajo i, u, e: popráuli, zdráuli, rešílc, védla je; 

- polglasnik se pojavlja le v besedi sǝvǝda; dvojna nikalnica ne ne > néna > nêa; 

- v izglasju onemevajo i, e, o: dóst,  drugáč, láhk, mál, ták, kák, tólk; 

                                                 
33 Zinka Zorko, 2002: - - 141. 
34 Dr. Zinka Zorko navaja še več primerov, dva primera sem dodal zgolj za ilustracijo. 



 29

- vzglasni u lahko prehaja v o: obógo, okvárja, opokójen, oporábla, omíti, omréti, 

opór (Zinka Zorko 2002: 139).  

 

Omeniti moram še nekaj glasoslovnih značilnosti soglasnikov. Zanimiv je izgovor 

zvočnika v, ki je ustničnozobni pred samoglasniki in zvočniki, na koncu besede ali zloga 

se izgovarja -ṷ in redkeje -f, prav tako v vzglasju in pred nezvenečimi nezvočniki. V 

slednjem primeru bi spet šlo za pačenje in znamenje nižje govorne kulture, kjer bi želeli v 

odrskem govoru na nežlahten način smešiti vrline štajerskega kmeta [praf, fčásih, f slúžbi] 

(Zinka Zorko 2002: 140).  

 

Palatalni lj se je razvil v srednji i tako kot v večini slovenskih govorov: bólši, plúčni. 

Palatalni nj za soglasnikom in na koncu besede izgublja svoj palatalni element. Med 

samoglasniki se ohranja, redkeje izgublja nazalni element, lahko pa se pojavi zamenjava 

sestavin nj: kníga, zádni, kójn35 (tu prihaja tudi do refleksa, ki ga imenujemo anticipacija, 

op. p.).  

 

Prav tako velja omeniti skupino čre- in žre-: čréšna [prav tako izguba palatalnega n'] in 

žrêbli [prav tako izguba palatalnega l']. Palatalni r na koncu besede v pregibanju izgublja 

palatalni element: jánuara, krompíra, vendar to že sodi k oblikoslovnim značilnostim 

(Zinka Zorko 2002: 141).  

 

Morda velja omeniti še dva soglasniška sklopa, in sicer šč in xč >š in sc v hc v primerih 

kléše, níše oziroma hcát (Zinka Zorko 2002: 141) [to je spet znamenje nižje govorne 

kulture ali ironije mariborskega mladeniča, ki se rad pošali, ko zapusti pivsko družbo in 

odide na toaleto, op. p.]. 

 

Na desnem bregu Drave, predvsem na Studencih, je besedni naglas jakosten, besedna 

intonacija je padajoča, naglašeni zlogi so ekspiratorično (izdišni glasovi) močni. Kratki 

naglašeni samoglasniki so lahko še ohranjeni ali pa so se podaljšali, zato slišimo pa dva 

odraza za isti izvorni samoglasnik. Dr. Zinka Zorko definira razvoj dolgih naglašenih 

samoglasnikov na podlagi etimološkega razvoja in njihovih aktualnih refleksov.  

 

                                                 
35 Zinka Zorko, 2002: - -, 140-141. 
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2.2 Oblikoslovje 

 

Največ sprememb in refleksov najdemo v glasoslovju, predvsem v akcentuaciji. V drugih 

jezikovnih ravninah jih najdemo manj, vendar so ključnega pomena za izrazno podobo 

mariborskega pogovornega jezika. 

 

V mariborskem pogovornem jeziku so v ednini ohranjeni vsi trije spoli. Ponekod se 

pojavlja feminizacija nevtrov, kot to omenjamo v zgodovini slovenskega jezika, to 

pomeni, da nekateri samostalniki srednjega spola preidejo v ženski spol, v dvojini pa v 

moški spol: dve mesti – dva mesta; dve pivi – dva piva). Vsi samostalniki moškega spola 

so večinoma ohranili nepremični naglasni tip, premični se še  pojavlja (pôtok, potóka), 

medtem ko je končniški popolnoma izrinjen (pés, pêsa). 

 

Največ narečnih oblik pri sklonih je opaziti pri mestniku in orodniku. V mestniku in 

orodniku množine se poleg knjižnih končnic -ih, -i sliši tudi narečno -ah, -ami36  (pri 

nožih, z noži – pri nožah, z nožami, op. p.) Prav tako je znana končnica pri ženski 

sklanjatvi, kjer se v zahodnoslovenskogoriškem narečju pojavlja celo z ženoj.   

 

Pri samostalniku nož Zinka Zorko sicer omenja, da ne prihaja do preglasa v ednini  o v e 

kot v knjižnem jeziku, to je nasploh značilnost štajerskega govora: z nožem – z nožom; 

podobno je s kovačom (Zinka Zorko 2002: 142). 

 

Posebnost je tudi sklanjatev pès, psà, kjer prihaja do ohranjanja samoglasnika v vseh 

sklonih pês, pêsa, pêsu, pêsa, pri pêsu, s pêsom. Posebnost sklanjatve moškega spola je 

tudi otròk, otrôka, ki ga Mariborčani zvesto uporabljajo, prvič kot ótrok, otróka (deloma 

ohranjen premični naglasni tip), drugič pa v orodniku množine dosledno z otróci namesto 

z otróki. Zanimivo je v tem primeru to, da večkrat zamenjajo v imenovalniku množine 

končnico, saj se nekako zavedajo, da se ponekod rabi končnica -ki ali -ci (knjižno otrôci 

bodo zamenjali in rekli otróki). 

 

                                                 
36 Zinka Zorko, 2002: - -,142. 
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Omenil sem že podaljševanje osnov brez redukcije samoglasnika (Tínček, Tínčeka). 

Pojavlja pa se tudi podaljševanje osnov z -j, in sicer največkrat prav v imenih Tóne 

Tóneja; Lójze, Lójzeja, áta, áteja, Títo, Títeja … 

 

Tudi ženski samostalniki se sklanjajo v glavnem po nepremičnem naglasnem tipu. V 

dvojini se poleg končnice -i sliši tudi dvojinska končnica -e (dve lipe). Primer za 

nepremični tip je samostalnik kóst, kósti. Ženska sklanjatev ima še posamezne reflekse v 

štajerskih govorih, ki pa v mariborskem niso tako slišne. V tem primeru pišem o slovenski 

praslovanski a-jevski sklanjatvi, ki jo je podrobneje raziskal Tine Logar (za refleks v 

orodniku sem že omenil: z ženoj. Lahko bi dodal še nekaj primerov, kot so z žéni, s téti, s 

krávi, vendar se le-ti uporabljajo bolj v zahodnoslovenskogoriškem narečju, kot sem imel 

možnost spoznati na obiskih v Sv. Andražu v Slovenskih goricah (Vitomarci).  

 

Samostalniki srednjega spola, se docela feminizirajo v primerih, kot so dréva, dréve, 

ókna, ókne. Enako velja za množinske samostalnike: dǝrve, jétre, očále, vráte. 

 

Posebnost srednjega spola je tudi samostalnik leto v orodniku množine, kjer je končnica  

-ami namesto -i: z létami (ponekod tudi diftongiran z léitami) namesto z leti. Podoben je 

primer za sicer samostalnik moškega spola rezanec, ki ga v mariborščini vselej 

uporabljamo rézanc in 'juha (župa) z rézancami'  namesto z rezanci.  

 

Pojavlja se tudi raba rodilnika namesto tožilnika v nekaterih pogovornih variantah: Grém 

kuhat káve (kafe). Grém kúhat júhe (župo)37. 

 

Posebnost sta tudi samostalniška osebna zaimka midva in vidva, ki se sicer sklanjata tako 

kot v knjižnem jeziku, le da ju v imenovalniku slišimo takole: míja, míjadva in víja, 

víjadva. Zanimiva je še navezna oblika pónj, kjer spet prihaja do anticipacije pójn 

oziroma se v nižjem pogovornem jeziku sliši fraza prídi po mêne pójn, kar bi mi prestavili 

v knjižno: pridi me iskat.  V sklop samostalniških zaimkov še spadata vprašalna gdó in 

káj, ki se uporabljata tudi kot oziralna zaimka. (Tisti, gdó me bo fprášo – kjer gre tudi za 

izgovor ustničnozobnega v in deležnika na -l. ) 

 

                                                 
37 Kafe in župa sta primera mariborskega besedja. (op. p) 
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Pri deležniku na -l poznamo še naslednje oblike:  

-ǝl > -o :                                                   nêso, rêko, hrópo 

-əl > -ou :                                                 šóu 

-al > -au :/o :                                            délau:/délo:, písau:/píso: 

-ál > -áu :                                                 dáu:, znáu: 

-ěl > -o :                                                   vído: 

-il > -o :                                                    míslo:, stísno: 

-úl > -u :                                                   čú:, obú:38 

 

Deležniki na -l imajo še posebnost v naglaševanju, in sicer so naglašeni na zadnjem zlogu, 

ko bi morali po Slovenskem pravopisu ohraniti naglas na predzadnjem zlogu: govoríl 

namesto govóril, peljál namesto pêljal, naredíl namesto narédil, položíl namesto polóžil.  

 

Mariborski pridevnik se v sklanjatvi loči od knjižnega le v rodilniku ednine moškega 

spola s končnico -iga: lepiga. Prevladuje opisno stopnjevanje ból lép, najból lép. Kazalni 

zaimek ta ima tako ali tako posebno vlogo v zgodovini slovenskega jezika (več o tem piše 

dr. Tine Logar). Mariborčane označuje s t. i. tóti, iz katerega sledijo različne izpeljanke, 

kot na primer Toti list, toti Štajerec. Zaimek nobeden se zamenjuje z dobeden. Vprašalni 

zaimek kateri ima dve obliki, in sicer kêri in kíri namesto kateri. Varianta vprašalnega je 

tudi oziralni zaimek kêriga oziroma kíriga. 

 

Glagolski nedoločnik délat oziroma pêčt opravlja tudi vlogo namenilnika. 

 

Veliko sem pisal že o redukcijah v mariborskem govoru, ki so sploh značilne za 

pogovorno socialno zvrst slovenskega jezika. Navajam samoglasniški upad i-ja: blá, 

hódla, mísla, tóčla, prósla, vózla, védla (Zinka Zorko 2002: 143). 

 

Spregatev je enaka za vse glagole, le pri velelniku ne prihaja do palatalizacije: rêčite 

(ponekod tudi rêčte) namesto rêci; vŕži, vŕžite namesto vŕzi, vrzíte; obléči, obléčite 

(ponekod obléčte se) namesto obléci, oblecíte (SP dovoljuje rabo oblécite, op. p.). Pri 

velelnikih je v mariborskem govoru naglas nepremičen. Primerov za imperativ je seveda 

več: mêčite, hódite (v ednini prihaja tudi do dolgega ozkega o namesto širokega hódi). 

                                                 
38 Zinka Zorko, 2002: - -, 140. 
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Neknjižne oblike velelnika so še objámi namesto objêmi in pa vzámi namesto vzêmi ter 

vzámite namesto vzemíte. 

 

Pri spregatvi brezpriponskih glagolov velja omeniti naslednje primere: bóta, bóte namesto 

bósta, bóste; dáta, dáte; véta, véte namesto vésta, véste. 

 

Pri glagolu se pojavlja težnja po umiku dolgega in kratkega naglasa v levo in prihaja do 

naglasnega izravnavanja oblik: dǝŕžati za držáti (ponekod se pojavlja velelnik dŕšte). 

Uporabljajo se še naslednje oblike za glagol držáti: dǝŕžau, dǝŕžala, dǝŕžali, dǝŕžite. 

Podobno velja za glagol záčnite namesto začníte (Zinka Zorko 2002: 143). 

 

Če je po Slovenskem pravopisu v nedoločniku naglasna dvojnica v trizložnicah, je v 

Mariboru naglašen vedno prvi zlog: písati in ne pisáti, vézati in ne vezáti, slúžiti in ne 

služíti, sovrážiti in ne sovražíti, pêljati in ne peljáti, hrániti in ne hraníti.  

 

»Prislovi so po tvorbi enaki knjižnim, uporabljajo se pa tudi kot smerni prislovi pred 

glagoli gor fstát, dol vléčt, not ftêknit, vun potégnit. Členki, predlogi in vezniki se 

bistveno ne ločijo od knjižnih (Zinka Zorko 2002: 143).« 

 

1.3 Skladnja 

 

Tvorba priredno, podredno in soredno zloženih povedi se bistveno ne razlikuje od knjižne 

tvorbe. V govoru se pojavljajo vse značilnosti ubesedovanja govorjenja: ponovitve 

(grémo, grémo, grémo f klét); izpusti (Té fsé skúp štrnájst dní trájalo); dostavki (Je táki 

tŕdi krúh bíu čŕni); izpostavki (Sêstra mója, óna pa ni mógla39); preskok (Pól [včasih tudi 

pótem] se je že ali védno ból pógosto so príšli); pritegnitev (Pól pa jás, mója hčêrka, 

rêčem …); premi govor (Jás sn si mísla: Hvála lepa, záj sn pa v méstu [tudi v mésti]. Ah, 

grém pa k brátu [bráti] …); vzpostavitev zveze s sogovornikom: Véte, tak je blo móje 

živlênje.40  

 

                                                 
39 Glagol morati in moči ima še več refleksov, tako v rabi kot v naglasu: mógla in mógli namesto môgla in 
môgli. Raba v stavku pa je večkrat napačna: Mógli smo se učít. Mógli smo délat. (op. p.) 
40 Mihaela Koletnik, 2001: Mariborski pogovorni jezik. Časopis za zgodovino in narodopisje 72/37/1/2. 
252. 
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Opazne so naslednje besednoredne posebnosti: v besedni zvezi se lahko samostalniški 

prilastek pojavi levo od odnosnice (od mójega bráta sín); pridevniški prilastek pa se lahko 

prestavi na desno stran: brát mój, híša dvónadstrópna (Mihaela Koletnik 2001: 252). 

 

Pomožni glagol kot vez v pretekliku lahko zasede zadnje mesto v povedi: In mi smo 

otróci sámi blí. Znamenje satire v mariborskem govoru je tudi nikalnica ne na koncu 

povedi: Jás ubógal bom ne. Pomožni glagol lahko stoji tudi na začetku povedi: Je mógo 

délat (Mihaela Koletnik 2001: 252). 

 

Prislovno določilo se pomakne na konec stavka: Mi pa smo si sami kúhali fčásih; členka 

še in že se pojavljata na nepričakovanem mestu v stavku: In pól so blí ták májnši (namesto 

manjši – spet anticipacija) napádi še. Smo glédali, kák so náši blí že (Mihaela Koletnik 

2001: 252). 

 

Soredja se večkrat povezujejo z veznikom pa ali in, večkrat sta rabljena celo oba naenkrat 

in pa oziroma v nekaterih primerih te pa: Te pa je príšo dómu, te pa je bíl slabe vóle, te pa 

sn še jáz žífce zgúbla, te pa je pól bíu mír …41 

 

Izgublja se tudi raba dvojine v nekaterih frazah: Grém po otróke (namesto po otrôka).  

Velikokrat se uporablja čustvena fraza: Zakaj si mi to narédo? Če bi določene besede 

uvrstili kot stilno zaznamovane v Slovenski pravopis, bi zraven morali večkrat uporabiti 

ekspresivni kvalifikator, kot ga opisuje še SSKJ42.  

 

1.4 Besedje 

 

Dr. Zinka Zorko v svojem članku v poglavju Besedje v mariborskem pogovornem jeziku 

takole opredeli besedje: »V besedišču večine Mariborčanov najdemo najobsežnejšo plast 

slovenskih besed, enakih kot v knjižnem jeziku; tudi v mariborščini sta razviti neknjižni 

socialni plasti sleng in žargon. Opazni so številni germanizmi in kalki, predvsem izrazje v 

obrteh, v kuhinji, posodi, oblačilih, manj v poimenovanju živali, rastlin in poljedeljstva 

(Zinka Zorko 2002: 143).« 

                                                 
41 V tem primeru gre spet za eno od nižjih variant pogovornega jezika, če bi razvrščali stopnje po 
Toporišičevem zgledu. (Jože Toporišič, 1970: Slovenski pogovorni jezik.) 
42 SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. (op. p.) 
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Povzel sem, in še bom, nekaj besed po obeh avtoricah. Morda je pregledneje razdeliti 

besedje na področja, kot je to storila dr. Zinka Zorko, medtem ko so nekateri primeri dr. 

Mihaele Koletnik zelo slikoviti, obe pa sta svoje delo seveda opravili z veliko občutka in 

strokovnosti v raziskavi mariborskega govora, ki ga želim tudi sam umestiti v diplomsko 

delo kot primer žive govorice. 

 

Živalska poimenovanja: fúksa – lisica; házerl – zajec; špácl – vrabec; mául – kravji gobec. 

 

Rastlinska poimenovanja: pókerl – storž; flánca – sadika; šnítloh – drobnjak; šnítka – 

vrsta solate; múrka – kumara. 

 

Izrazi različnih obrtnih dejavnosti, hiša, okolica: štíl – toporišče; picíkl – kolo; belánca – 

krmilo; štánga – drog; zíc – sedež; gepékstréger (tudi bezíctréger) – prtljažnik; šájtrga – 

samokolnica; šmír – kolomaz; gájžla – bič; šténge – stopnice; lójtra – lestev; háustór – 

vhodna vrata; pódn – tla; ráufnk – dimnik; štála – hlev; címra – soba (tudi sostanovalka); 

póušter – vzglavnik; dékl – pokrov; šámǝrl – pručka; tégl – cvetlični lonček; púter – 

maslo …  

 

Dr. Zinka Zorko jih našteva še več. Sam bi naštel še nekaj kalkov, ki se mi zdijo zanimivi 

in so včasih uporabljeni na odru kot sredstvo tipiziranja Štajerca: gór fstát, gór zórat, to se 

mi rado gór postávi, grem se dól vléčt, da mi fse dól pádne, fse se mi je vún skúhalo, to 

mórš záj not správit, sámo nêa mi to govóri, mój móš nêbo šóu sébo, grémo se nekaj 

špílat, nêa se méni (niti ne omenjaj). 

 

V zgornjih primerih gre velikokrat za slengovsko in žargonsko rabo. Mariborščina je zelo 

ekspresiven jezik, ki včasih zveni trdo in kruto, vendar je prav zaradi tega izražanje zelo 

direktno in brez ovinkarjenja. Zelo znan rek za štajersko področje je: »Bólše je prva 

zamêra kot zádna.« Tudi mlada generacija, ki prihaja, še naprej goji ironični humor, ki pa 

ni ciničen in je še zmeraj naravnan po starih merilih. Ta čustvena plat se kaže v frazah, 

kot so ká se ti je póslápšalo, ká ti je tabléta spústla, ká ti noge smrdíjo. Seveda so ti 

primeri pretirani, vendar kažejo na tisto potezo v mariborskem značaju, ki je bila zaradi 

kompleksa manjvrednosti izražena na tak način. 
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Vsak neorganski govor, ki se nagiba k standardnemu, kot to opisuje Jože Faganel, 

označuje odraščajočega otroka kot »ká se te fínega délaš« ali »ká te mísliš, da si célo 

znánost pojédo«. Mariborski pogovorni jezik spada k substandardnemu jeziku, ki še ni 

našel svojega mesta v gledališču. Namen tega diplomskega dela je, da mu utre nadaljnjo 

pot, ki so jo začrtali strokovnjaki slovenisti in dramski pisci, ki so vnašali v svoje drame 

lik pogumnega in robatega Štajerca, ki se zmeraj dela bedaka. To počne zato, da bi 

zamotil sogovorca ter ga nato »zaštíhal v hrtíše« (zabodel v hrbet), ko bi bil nasprotnik 

nepazljiv. Od tod samoironična šala 'štajerska ikebana'. Kljub vsemu se Štajerec ne boji 

odprtega boja, vendar v njem zaradi svoje iskrenosti večkrat izgubi, kot pa dobi. 

 

Dr. Mihaela Koletnik v svojem že omenjenem članku v začetku opisuje zgodovino 

Maribora. Iz članka lahko ugotovimo, da je Maribor preživel vse od leta 1164, ko je stal 

'grad v marki' za obrambo pred Madžari, ko je leta 1282 prišel v roke Habsburžanov, ko je 

krizo v gospodarski rasti v 15. stoletju povzročil izgon Židov, ko se je kmetskega značaja 

nato otresel šele v 19. stoletju in je leta 1867 začel izhajati Slovenski gospodar, leto 

kasneje pa še Slovenski narod. Borci za severno mejo z Rudolfom Maistrom so postavili 

temelje slovenstva in Anton Martin Slomšek temelje šolstva. Če je Maribor vse to 

preživel, bo preživel tudi krizo identitete slovenskega naroda, njegov pogovorni jezik pa 

ne more ogroziti slovenskega knjižnega jezika, temveč lahko le prispeva k njegovemu 

razvoju. 
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3 VII. prizor iz komedije Moj ata, socialistični kulak z naslovom Komisija oziroma 

Zasliševanje  (dramska predloga) 

 

VII. KOMISIJA (Tone Partljič, 1984: Moj ata, socialistični kulak. [Bridka komedija o 

agrarnem] Ljubljana: Zbirka Dramska knjižica 28.)  

Ležeči tisk bo označeval komparativni vir: VII. ZASLIŠEVANJE (Tone Partljič, 1985: Moj 

ata, socialistični kulak [Žalostna komedija o agrarnem] Maribor: Založba Obzorja 

Maribor.) 

 

V dnevni sobi sedi za mizo Tovariš z okraja … Z njim sta učiteljica in predsednik Kloja, 

pred vrati v sobo pa stoji Edo! 

V pisarni KLO-ja sedijo učiteljica, predsednik KLO, Tovariš z okraja … Na steni slika 

Stalina in Tita … Ko se prizor začne, je ravno predsednik KLO-ja na mizi snema 

Stalinovo sliko … Jo vrže v zaboj pri peči … 

EDO: Tovariš Malek v hišnem priporu tu notri. Družina za hišo s prepovedjo gibanja … 

Najmlajši, sin Tinček, v šoli … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kako v šoli? Učiteljica je tu … Tovarišica, kaj je to! 

UČITELJICA: Sem jim dala tiho zaposlitev … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: To je dobro. Edo, stopi v sobo k temu Maleku in glej, da ne bo 

prisluškoval! 

EDO: Razumem. Smrt fašizmu! 

(Se obrne in gre v sobo.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zapišite! Na steni mogočna Stalinova slika … 

UČITELJICA: Veste, to še nič ne pomeni … Tudi mi v šoli smo šele včeraj vrgli Stalina s 

stene. 

UČITELJICA: Tudi na šoli smo že zjutraj vrgli Stalina s stene … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Vi kar zapišite! 

PREDSEDNIK Kloja43 (preiskuje po predalih): Ampak tudi Tito je na koncu svojega 

referata še vseeno vzkliknil: Živel Stalin in komandir milice mi je rekel, da Stalin ni nič 

vedel (vedel nič) o resoluciji informbiroja. 

                                                 
43 KLO, Klo-ja – Krajevni ljudski odbor. (op. p.) 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, (seveda rekel) madona, kdaj se boste naučili misliti politično. 

Tito je to moral reči, da ne bi (bi ne) žalil čustev naših ljudi … Drugače pa je jasno  … S 

Stalinom je konec … ne bo nam več kazal svojih brkov.  

MILIČNIK EDO: Tako pripeljal sem Jožeta Maleka. Na hodniku čaka. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dobro sedi … Ga bomo že poklicali, ko bo čas! Kje je njegova 

mapa? 

PREDSEDNIK Kloja: Ampak prejšnjega učitelja smo aretirali, ker je rekel nekaj dosti 

bolj milega o tovarišu … mislim o Stalinu … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, madona, to je bilo takoj po vojni … Takrat je bilo drugače … 

Kdaj se boste naučili misliti dialektično? Dialektika, to je razvoj, razumete … Glejta to 

sliko … Dotaknita se je … To je materija … Tako … Trenutek! Pa jo poglejta zdaj … Še 

vedno je ista, ampak ni več ista. Vmes je bil razvoj, dialektika … Materija se namreč 

neprestano razvija … Mi tega ne vidimo … Sicer pa nimamo zdaj kurza iz teorije. Dajte 

mi sem njegovo mapo … (Kje je njegova mapa?) Pa tudi časa nimamo, vse hiše bomo 

obiskali. 

PREDSEDNIK Kloja: Tu. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: O, bil je v Rdeči armadi … Pri Sovjetih … nič v ujetništvu … 

Aha … Druge so vtaknili v ujetništvo, Maleka pa ne … hmhm. 

UČITELJICA: Ampak saj Malek še ve ne, kaj je Informbiro … Seveda je bil v ruski 

vojski … ima pa olajševalno okoliščino … bil je tudi v nemški … mislim … kaj ni to zdaj 

neke vrste olajševalna okoliščina? 

PREDSEDNIK Kloja: Dobil je agrarno in garal na njej44 (njem) ko nor … Res pa je 

vedno gnal Stalin, … bil sem Stalinov vojak. 

UČITELJICA: Še vedel ni, kaj to pomeni … To ga je poučil naš dragi Vanč! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Spet ta Vanč … Z njim je sodeloval … Je v nekakšnem 

sorodstvu? (Toda z Vančem je sodeloval, ali ne! Je v nekakšnem sorodstvu?) 

PREDSEDNIK Kloja: Saj tudi Vanč nič ne ve o politiki … Mislil je, da je oblast, ker je 

član Kloja (KLO). Prekoračil je svoje kompetence. Besede I(i)nformbiro pa ne zna niti 

pravilno izgovoriti. 

TOVARIŠ Z OKRAJA (malo popeni): Ja, kaj se pa tak potegujete za tega Maleka in 

Vanča … Da niste (vsi) vpleteni … povezani? Kakšna famili(j)arnost je to? Iz mesta so 

                                                 
44 V tem primeru gre za tiskarskega škrata v prvi izdaji. (op. p.) 
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me poslali zato, da odkrijem informbirojevce v vašem kraju … In odkril jih bom … Če jih 

niste opazili, je to znak, da niste bili dovolj budni in da so se znali (dobro) potuhniti. 

PREDSEDNIK Kloja: Saj, trdo ga bomo prijeli … (Bomo videli, kaj ve!) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Jaz moram tudi nekaj izročiti načelniku Udbe. Naj rečem, da sem 

bil na izletu? Vsakega človeka moramo nadzirati, razumete, kajti človek je naše največje 

bogastvo … Sovražnik pa prodre v vsako poro našega sistema. 

EDO: (Tako je.) Saj, meni se je zdel Vanč zmerom (zmeraj) sumljiv … (In vsi drugi … Z 

Malekovo družino sem se celo povezal, samo da bi lahko nadzoroval.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kar pripelji ga noter … Spraševali boste vi. Vi, tovarišica 

učiteljica, nate nazaj spis njegovega sina in mu ga prečitajte, če bom zahteval … In 

nobene sentimentalnosti .. (Miličnik pripelje Maleka v pisarno. Ta presenečen obstane.) 

PREDSEDNIK Kloja: Naj ga zdaj pripelje? (Zdravo) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja. 

ATA: Smrt fašizmu – svoboda narodu! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tu imate spis … potem ga prečitajte … Ko bom rekel. 

PREDSEDNIK Kloja: (Tovarišica, vi pišite … zapisnik! [Učiteljica sede na drug stol …] 

Tako Malek, mi vse vemo … (Vse, zdaj pa nam lepo sam povej!) Zdaj pa lepo po vrsti.  

ATA: Kaj?  

PREDSEDNIK Kloja: Kak si prišel v sovjetsko vojsko, kaj si tam delal in zakaj nisi bil v 

ujetništvu? 

ATA: Pobegnil sem, saj veste … Kaj sem delal … Krompir, kartoško sem kuhal … 

Nobenega šusa nisem spustil ne na tej ne na oni strani. 

PREDSEDNIK Kloja: Čigav vojak si torej bil? Mislim – v resnici? 

ATA: Jaz sem bil Stalinov vojak! Imam potrdilo. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno potrdilo? 

ATA: Odpustnico iz ruske vojske … Da so me patrulje spustile, ko sem šel domov. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Daj sem! 

                   (Gledajo, kje ima, saj prej pri površinskem brskanju ničesar niso našli.) 

ATA: (seže v denarnico) Ampak tega ne smem nobenemu (nikomur) dati (dat) … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zakaj ne? Kdo ti je to naročil? 

ATA: Vanč. Mi je rekel, da mi lahko še prav pride.  

PREDSEDNIK Kloja (učiteljici): Pišite! 
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MILIČNIK EDO: (Tovarišu z okraja) Lahko jaz … (Udbovec prikima) 

EDO: Kako je ime vaši hčerki, Malek? 

ATA: Saj sam veš … Olga, Olgica. 

EDO: In kako jo vi kličete? 

ATA: Volga! 

EDO: Vidite! 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš miličnik! Kak je ime njegovi hčerki? 

EDO: Razumem … Ja, zakaj … Jaz ne vem … je ne poznam tako dobro. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj nisi predsednik mladine? 

EDO: Sem! Razumem, sem! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: No … in ne veš, kak je ime mladinki Malekovi? 

EDO: Aja .. Sem se že spomnil. Volga. Volga Malek. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Malek? Volga … Kakšna Volga? 

ATA: Olga … Olgica. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In kdo ji je dal tisti v … Volga? 

ATA: Jaz … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Volga, Volga … (Zakaj pa Volga …) Zakaj, to vas vprašam. Kaj 

mi nimamo rek … Drava, Sava, Donava … (Brez slednjih dveh stavkov, op. p.) Zakaj 

vedno kričite, jaz sem bil Stalinov vojak? Zakaj vedno Stalin in nikdar Tito? Zakaj vedno 

SSSR in le redko FLRJ?  

Zakaj vedno SSSR in le malokrat FLRJ? Zakaj vedno Stalin in nikdar Tito? 

ATA: Saj je Tito tudi Rus! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj! Kaj? Pišite! Pišite! Kdo je Rus? 

ATA (pogleda naokrog): Šššš. 

UČITELJICA: Malek, dajte no … (Ji gre skoraj na smeh.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Razloži … Kdo je Rus? 

ATA: Ja, Tito … Saj veste, da je bil naš pravi Tito najprej, že pred vojsko, v Rusiji … pa 

so ga Rusi … mogoče sam Stalin, saj veste kaj … šššc v (kakem) logoru … potem pa so 

poslali sem njegovega dvojnika … bili so z njim v stalni zvezi … in tak je pravzaprav Rus 

vodil vso to borbo in revolucijo in agrarno reformo … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdo pa vam je to povedal? 

ATA: Ja, Vanč, član Kloja. Sigurno je pri vas čul (slišal) … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In komu si to do zdaj pripovedoval? Povej! 
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ATA: Nobenemu (Nikomur) … Samo vam … Pa tudi vi ne pravite naprej … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Čuj ti, Malek, kaj se ti mogoče zajebavaš z nami? (Čujte vi, kaj 

se vi mogoče zajebavate ali kaj?) 

MALEK: Ne. Zakaj? 

PREDSEDNIK Kloja: (Dobro) Malek, povej, (kake) kakšne so bile tvoje zveze z 

Vančem? Kaj je govoril pri vas? Kaj je propagiral? (Brez slednjega stavka, op. p.) 

ATA: Nič takega … Da moramo biti rdeči … za Ruse, da je religija opij za ljudstvo … 

Jaz sem mislil, da prav govori … No, vedel sem, da ni prav, da mi je prinesel meso, 

ampak saj si ga tudi ti, Edi, jedel, pa vam, tovarišica, sem ga (tudi) dal … (Če bi bilo kaj 

narobe, vem, da ne bi vzeli … 

PREDSEDNIK Kloja: Že dobro, Malek … pustite to meso … (Brez zadnjih treh besed, 

op. p.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno meso? 

EDO: Ah, nič. 

PREDSEDNIK Kloja (TOVARIŠ Z OKRAJA): Ti je prinesel kakšne letake (Malek)?  

ATA: Ja. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Letake? Povej, kakšne? (Brez zadnje besede, op. p.) 

ATA: Zemljo tistemu, ki jo obdeluje … Zaradi tistega letaka sem dobil to naše agrarno … 

(To je tisti letak, zaradi katerega sem dobil zemljo.) 

PREDSEDNIK Kloja: (Kaj pa čez oblast ni govoril?) Saj … to vaše agrarno. Povej, 

Malek, kaj si naredil s to agrarno zemljo?  

PREDSEDNIK Kloja: (Zdaj pa poglejmo, kaj si naredil z agrarno zemljo? 

ATA: (Ni … Rekel je , da bomo zdaj vsi oblast.)  

ATA: Kaj? Obdeloval sem jo … vzljubil, gnojil, vse … Za vsako drevo sem se moral 

kregati s tistimi kulaki … 

PREDSEDNIK Kloja: Ja … (saj si se tudi) sam si se obnašal ko kak kulak … Si kdaj 

pomislil, kako si se obnašal, ko si dobil zemljo? Kako si oživljal kapitalizem na vasi? 

Kako si podpiral kulaštvo? 

ATA: Kakšen kapitalizem? Kakšno kulaštvo? 

PREDSEDNIK Kloja: Madona, ti pa res ne znaš misliti politično … Poslušaj, kaj je tvoj 

sin pisal v šoli … Prosim, tovarišica učiteljica. (Pa prisluhni, kaj je pisal tvoj sin v šoli … 

Preberite tovarišica spis Tinčka Maleka … Ti pa prisluhni. 

ATA: Pa ja ne spet. (Brez slednjega, op. p.) 

UČITELJICA (vzame zvezek, vstane in bere): [Vzame zvezek in stopi pred Maleka.] 
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»Moj ata, socialistični kulak. Moj ata je dober človek … Najprej je bil pri Nemcih, potem 

pa pri Rusih. Potem se je nekega večera vrnil domov. To je bil najbolj srečen dan v 

mojem otroštvu, ko se je ata vrnil domov. Zdaj dela na železnici in ima sive oči. Potem 

smo dobili agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedel na štoru, ko so delili 

agrarno. Tri hektare. Moj ata se namreč dobro znajde. Vedno nam reče, da se moramo 

dobro znajti. Zdaj, ko imamo zemljo, je tudi moj ata kulak. Socialistični kulak. Zdaj bo on 

vsem jebo mater. Najrajši imam namreč mojega ateja, ko sede v nedeljo za mizo in reče: 

Zdaj sem pa tudi jaz kulak.« 

ATA: On je to pisal? (To je on pisal?) 

UČITELJICA: Vaš sin, Malek! (…) 

ATA: Prokleti smrkavec. (…) 

PREDSEDNIK Kloja: A zdaj vidiš, Malek? Mi imamo vse zbrano. Kakšna vzgoja je to! 

Ali vzgajaš ti svoje otroke v naprednem socialističnem duhu ali jih vzgajaš v duhu 

oživljanja kapitalizma na vasi? 

ATA: Kakšen kapitalizem? 

PREDSEDNIK Kloja: Zdaj se moramo vsi spremeniti, Malek … prevzgojiti … tudi tu 

notri … morajo (mora) priti do prevzgoje srca. 

TOVARIŠ Z OKRAJA (MILIČNIK EDO): Nič več Stalinov vojak, nič boljševiki, ampak 

lepo FLRJ in KPJ … Razumeš? 

ATA: Stalin … (Stalina tudi nič več?) nič več … ni več važno, če si bil Stalinov vojak? 

UČITELJICA: Ne. (PREDSEDNIK Kloja: Nič več. Stalin je ravno najhujša …) 

ATA: Kaj? Stalin je kurba? O, jebemti … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ti je žal? 

ATA: Ne … Samo da ne bo potem kaj narobe? Smo imeli učitelja … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dosti, dosti … Bo kaj … (Dobro, dobro …) 

(Ata gre k steni in hoče vreči, potem pa položi Stalina na tla.) 

PREDSEDNIK Kloja: In zapomni si, da je ravno Stalin največja … hmhm … 

ATA: Kurba? Nemogoče … No, če pa je tak, potem pa … (Stopi na sliko.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš miličnik, odpelji tovariša Maleka na občino … 

(PREDSEDNIK Kloja: Zdaj pa idi lepo domov in obdeluj svoje agrarno … In poslušaj 

radio … ne Vanča.)45 

                                                 
45 Od tu naprej se vira popolnoma razlikujeta in očitno je, da je dramatik šele kasneje napisal drug konec in 
zaključek bridke komedije. Najbrž je bil zaključek napisan na podlagi vaj in izvedb v obeh gledališčih 
(SNG Maribor in Drama Ljubljana), op. p. 
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ATA: Zakaj? Jaz nisem nič naredil! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Soočili te bomo z Vančem. 

ATA: Nič nisem naredil … Niso me zaprli Nemci, ne Rusi, zdaj me bo pa moja ljudska 

oblast … Tovariši … Kaj bojo rekli sosedi, če me boste uklenili … 

EDO (vzame lisice): Lisice? 

PREDSEDNIK Kloja: Ne … Tako idita … Zadrži ga na milici … Ko pridemo na 

soočenje … Gremo! 

ATA: Hvala, najlepša hvala … 

(Edo ga odpelje … Zunaj se zaženeta za njima mama in Olga …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: No, če bi tega poslal na Udbo v mesto, bi nazadnje še mene 

aretirali … In da je Tito Rus! Prokleti ljudje! 

PREDSEDNIK Kloja: Naj zaslišimo še ženske? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Pustite jih … Moramo naprej … V mesto pa bomo poslali tistega 

Vanča. Vnašal je dezinformacije, paniko, kazal znake oblastiželjnosti. Ampak tudi v novi 

državi ne more biti vsakdo oblast, jasno! 

PREDSEDNIK Kloja: Jasno. Tega Maleka pa spustimo … Saj bo že dovolj razočaran, ko 

bo zvedel, da mu bomo vzeli agrarno.  

UČITELJICA: Kaj? Agrarno? 

PREDSEDNIK Kloja: Ja, vzeli jim bomo agrarna posestva, ne, tovariš? Poštar že nosi 

odločbe. 

UČITELJICA: Kaj pa zemljo tistemu, ki jo obdeluje? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Rusi nam po svoje upravičeno očitajo, da nismo izvedli 

kolektivizacije vasi, da so prišli na površje privatno lastninski interesi … Ravno ti agrarni 

posestniki se obnašajo, ko da je zemlja njihova in ne državna. 

PREDSEDNIK Kloja: Ustanovili bomo kmetijsko obdelovalno zadrugo … KOZO.  Zdaj 

je prihodnost našega kmetijstva v KOZI. Vsem bomo vzeli … 

UČITELJICA: Kmetijska obdelovalna zadruga KOZA … Kakšne kratice! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Gremo kar na občino … Dovolj, da imamo vsaj enega 

osumljenega informbirojevca v vašem kraju … Bodite previdni … če ne bo ta Vanč 

dovolj, pridem še enkrat, tedaj jih bomo pa izvrtali ali pa naredili, razumete … 

(Vstanejo in grejo … Po cesti se vrneta mama in Olga …) 

MAMA: Kam ste ga peljali? 

OLGA: Kaj je naredil? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: To morate vprašati njega, tovarišica … Gremo. 
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UČITELJICA (šepetaje): Samo na soočenje so ga peljali. (Grejo.) 

MAMA: Soočenje? 

TINČEK (priteče iz šole): Mama, mama, kam so peljali ateja? Olga, zakaj je tisti tvoj Edo 

peljal ateja … Povejta, kam so ga peljali … 

OLGA: Na soočenje! 

TINČEK: Na soočenje … Kaj je to? 

MAMA (solzna): Bodi tiho, Tinček! 

TINČEK: Mama … uganeš, kaj smo mi danes sklanjali? 

MAMA: Kaj? 

TINČEK: Stalin prasica! 

 

Na tem mestu se bridka komedija  o agrarnem konča po viru Dramske knjižice št. 28 

(Ljubljana, 1984), medtem ko se po viru Založbe Obzorja iz leta 1985 žalostna komedija 

o agrarnem konča še z enim prizorom, ki se imenuje Vrnitev.  Sam bom spisal le ta prizor 

do konca, medtem ko sem razlike med njima in odrskimi izvedbami natančneje opredelil 

v petem, sklepnem poglavju, kjer sem zapisal rezultate in ugotovitve korelacij slednjih.  

 

Nadaljujem od opombe številka 45. 

ATA: Ja … Samo Vanča razumem, radio pa ne. 

EDO: In Olga naj bo spet Olga in ne Volga … 

ATA: Ji bom povedal … Ti pa se kaj oglasi pri nas, zdaj ko si ji … 

EDO: Že prav, že prav … drugače vas bomo še zadržali … kakor Vanča. 

ATA: Prokleti smrkavec … 

PREDSEDNIK KLO: Gremo! 

ATA: Tovarišica učiteljica, dajte mi prosim tisti spis … bom jaz uredil s smrkavcem … 

Prokleti! 

UČITELJICA: Da ga ne boste tepli, telesna kazen ni socialistična … Rajši pazite, kaj 

govorite pred otrokom! 

ATA: Nič več ne bom govoril. Nikdar! Smrt fašizmu … (Čaka, če bojo kaj rekli, potem pa 

kar sam dokonča) svobodo narodu! 

(Gre. Komisiji pa gre kar malo na smeh …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: No, če bi tega poslal na UDBO v mesto, bi nazadnje še mene 

aretirali … In da je Tito Rus! Prokleti ljudje! 

PREDSEDNIK KLO: Ja, koga pa še naj zdaj zaslišimo … 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Bo že dovolj tale Vanč … Bo ta gor plačal za druge … Saj je res 

vnašal dezinformacije, paniko, kazal znake oblastiželjnosti … Ampak tudi v novi državi ne 

more vsakdo oblast, jasno? (Kot kaže, je v knjigi lektorska napaka, saj manjka atematski 

glagol biti, op. p.) 

PREDSENIK KLO: Jasno … Prav je, da smo tega Maleka spustili … Saj ga bo že dovolj 

streslo, ko bo zvedel, da mu bomo vzeli agrarno. 

UČITELJICA: Kaj? Agrarno? Zakaj? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Rusi nam po svoje upravičeno očitajo, da nismo izvedli 

kolektivizacije vasi, da so prišli na površje privatno lastniški interesi … Ravno ti agrarni 

posestniki se obnašajo, ko da je zemlja njihova in ne državna. 

PREDSEDNIK KLO: Ustanovili bomo kmetijsko obdelovalno zadrugo … KOZ-o.  Zdaj je 

prihodnost našega kmetijstva v KOZ-i. Vsem bomo vzeli … 

UČITELJICA: Kmetijski …  obdelovalni …  zadrugi …Kake kratice! 

TOVARIŠ Z OKRAJA:Toda, čeravno imamo samo enega  osumljenega informbirojevca v 

našem kraju, bodite previdni … zagotovo jih je več … če ne bo dovolj, pridem še enkrat in 

tedaj jih bomo izvrtali ali pa naredili, razumete … 

VSI: Razumemo. 
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4    Empirična razčlemba jezikovnih ravnin v komediji Toneta Partljiča Moj ata, 

socialistični kulak na primeru VII. prizora, imenovanega Komisija oziroma 

Zasliševanje  

 

Raziskava pričujočih strani temelji na jezikovno-zgodovinskih dialektoloških stališčih 

mariborskega govora. Prikazane bodo štiri jezikovne ravnine slovenskega jezika 

(glasoslovna, oblikoslovna, skladenjska in besedotvorna s frazeologijo na poudarku 

besedja). Raziskava bo skušala prikazati jezikovne razlike med posameznimi 

uprizoritvami bridke komedije Moj ata, socialistični kulak. Te razlike bodo utemeljene na 

podlagi dejanskega posnetka predstave oziroma filma in na podlagi pričevanj ter 

dokumentov tedanjih gledaliških lektorjev, in sicer na primeru VII. prizora.  Celotna 

diferenciacija ne bo izpeljana zgolj na citiranju in prepisovanju primerov, temveč bo tudi 

dramaturško utemeljena in bo skušala prikazati artificielni vidik odrskega govora. 

Prikazani bodo vsi refleksi v prizoru po posameznih uprizoritvah v Mariboru, Ljubljani in 

Celju ter po scenariju in posnetku filma, posnetega v režiji Matjaža Klopčiča. Vsa 

raziskava se bo zaključila v sklepnem poglavju, kjer bodo hkrati strnjeni rezultati in 

zaključne ugotovitve. 

 

4.1 SNG Drama Maribor (8. april 1983) 

 

VII. KOMISIJA 

 

EDO: Tovariš Malek u hišnem pripóru tu notri. Družina za hišo s prepóvedjo gibanja … 

Najmlajši, sin Tinček, u šoli … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kák u šoli? Učitlca je tu … Tovaršica, kaj je to! 

UČITELJICA: Səm jim dala tiho zaposlitev … Sklanjat u stavkih Stalin prasica … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: To je dóbro. Edo, stopi u sobo k temu Maleku in gléj, da nê bo 

prisluškovál! 

EDO: Razúmem. Smrt fašizmu! 

(Se obrne in gre v sobo.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zapíšite! Na steni mogóčna Stálinova slika … 

UČITELJICA: Vete, to še nič ne pomeni … Tudi mi u šoli smo šêle učeraj vŕgli Stálina s 

stene. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Vi kar zapišite! 



 47

PREDSEDNIK KLO (Preiskuje po predalih …): Ampak tudi Tito je na kóncu svójega 

referata še usêeno uzklikno: žível Stálin, in komandir mílice mi je réko, da Stálin ni nič 

vedo o resoluciji informbirója. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, (seveda rekel) madóna, kdaj se bóte naučíli míslit politično. 

Tito je to moral reč, da nê bi žálo čustev naših ljudi … Drugače je pa jasno  … S 

Stalinom je kónec … nê bo nam več kázal svójih brkov. Prav je naredíla tovarišica, ko 

je dala sklánjat ('Stalin prasica' - črtano) … 

PREDSEDNIK KLO: Ampak prejšnjega učítela smo aretírali, ker je rêko nekaj dósti bolj 

milega o tovarišu … mislim o Stalinu … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, madona, to je bló takoj po vójni … Tákrat je bló drugače … 

Kdaj se bote naučili míslit dijaléktično? Dialektika, to je razvój, razumete … Glejta to 

sliko … Dotáknita se je … To je matêrija … Tak … Trenutek! Pa jo poglejta zdaj … Še 

vedno je ista, ampak ni več ista. Vmés je bil razvój, dialektika … Materija se namreč 

neprestano razvija … Mi tega niti ne vidimo … Sícer pa nimamo zdaj kursa iz(s)teórije. 

Dajte mi sém njêgovo mapo … Pa tudi časa nimamo, use hiše bomo obiskáli. 

PREDSEDNIK KLO: Tu. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: O, bil je u Rdeči armadi … Pri Soujetih … nič v ujetníštvu … 

Aha … Druge so utaknli v-ujetníštvo, Maleka pa nê … hmhm. 

UČITELJICA: Ampak saj Malek še ve nê, kaj je informbiro … Seveda je bil v ruski 

vójski … ma pa olajševalno okoliščino … bil je tudi v nemški … mislim … kaj ni to zdaj 

neke vrste olajševalna okoliščina? 

PREDSEDNIK KLO: Dóbo je agrarno in garal na njem ko nór … Res pa je vedno gnal 

Stálin, Stálin… bil sem Stálinov voják. 

UČITELJICA: Še védo ni, kaj to pomeni … To ga je poučíl naš dragi Vanč! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Spet ta Vanč … Z njim je sodelovál … Je v nekakšnem 

sorodstvu? 

PREDSEDNIK KLO: Saj tudi Vanč nič ne ve o politiki … Míslo je, da je oblast, ker je 

član Kloja. Prekoráčo je svoje kompetence. Besede informbiro pa ne zna niti pravilno 

izgovorít. 

TOVARIŠ Z OKRAJA (malo popeni): Ja, kaj se pa tak potegujete za tega Maleka in 

Vanča … Da niste vpletêni … povezani? Kakšna familjarnost je to? Iz mesta so me 

poslali za to, da odkrijem informbirojeuce v vašem kraju … In odkril jih bom … Če jih 

niste opázli, je to znak, da niste blí dovólj budni in da so se znali potúhnit. 

PREDSEDNIK KLO: Saj, tŕdo ga bomo prijeli … 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Jaz moram tudi nekaj izróčit načêlniku UDBE. Naj rečem, da 

səm bil na izletu? Usákega človéka moramo nadzírat, razumete, kajti člóvek je naše 

največje bogastvo … Sovražnik pa prodrê u vsako póro nášega sistéma. 

EDO: (Tako je.) Saj, mêni se je zdél Vanč vedno (namesto zmerom) sumljiv … In vsi 

drugi … Z Malekovo družino sem se celo povezal, samo da bi lahko nadzoroval. 

[TOVARIŠ Z OKRAJA: Kar pripelji ga noter … Spraševali boste vi. Vi, tovarišica 

učiteljica, nate nazaj spis njegovega sina in mu ga prečitajte, če bom zahteval … In 

nobene sentimentalnosti .. (Miličnik pripelje Maleka v pisarno. Ta presenečen obstane.)]-

TEGA NISO PRIPISALI! 

PREDSEDNIK KLO: Ga naj zdaj pripêlje? (Besedni red!) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja. 

PREDSEDNIK KLO: (Stopi k vratom.) Zdaj pa sém! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tu mate spis … potem ga prečitajte … Ko bom réko. 

ATA: Smrt fašizmu – svoboda narodu! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Učiteljici) Zapíšite (Predsedniku KLO namigne, naj kar on 

opravi začetek, sam bo pomagal, ko bo zares potrebno.) 

PREDSEDNIK KLO: Tak Malek, mi use vémo … (Vse, zdaj pa nam lepo sam povej!) 

Zdaj pa lépo po vrsti.  

ATA: Kaj?  

PREDSEDNIK KLO: Kak si príšo v sovjetsko vojsko, kaj si tam délal in zakaj nisi bil v 

ujetníštvu? 

ATA: Pobégno səm, saj vete … Kaj sem délal … Krompir, kartoško səm kúhou … 

Nobênega šusa nisem spústo ne na téj ne na óni strani. 

PREDSEDNIK KLO: Čigav vojak si tórej bil? Míslim – v resnici? 

ATA: Jaz səm bil Stálinov vojak? Mam potrdílo. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno potrdilo? 

ATA: Odpústnco z ruske vójske … Da so me patrúlje spústle, ko səm šou domóv. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dáj sém! 

                   (Gledajo, kje ima, saj prej pri površinskem brskanju ničesar niso našli.) 

ATA: (seže v denarnico) Ampak tega ne smem nobenemu (nikomur) dat … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zakaj nê? Kdo ti je to naročíl? 

ATA: Vanč. Mi je réko, da mi láhko še prau pride.  

PREDSEDNIK KLO (učiteljici): Píšite! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš míličnik! Kak je ime njegovi hčērki? 
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EDO: Razumem … Ja, zakaj … Jaz ne vem … je ne poznam tak dóbro. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj nisi predsednik mladine? 

EDO: Sém! Razumem, sém! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Nó … in nê veš, kak je ime mladinki Malekovi? 

EDO: Aja .. Sem se že spómno. Vólga. Vólga Malek. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Malek? Volga … Kakšna Volga? 

ATA: Olga … Olgica. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In kdo ji je dal tisti v … Volga? 

ATA: Jaz … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Za strah malo pobesni …) Volga, Volga … (Zakaj pa Volga …) 

Zakaj, to vas vprašam. Kaj mi nimamo rek … Drava, Sava, Donava …  Zakaj vedno 

kričíte, jaz səm bil Stálinov vojak? Zakaj vedno SSSR in le redko FLRJ? Zakaj vedno 

Stalin in nikdar Tito? 

ATA: Saj je Tito tudi Rus! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj! Kaj? Píšite! Píšite! Kdó je Rus? 

ATA (pogleda naokrog): Šššš. 

UČITELJICA: Malek, dajte nó … (Ji gre skoraj na smeh.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Razlóži … Kdó je Rus? 

ATA: Ja, Tito … Saj vete, da je bil naš pravi Tito najprej, žê pred vójsko, v Rusiji … pa 

so ga Rusi … mogoče sam Stalín46, saj vete kaj … šššc v lógoru … pól pa so poslali sém 

njêgovega dvojnika … bli so z njim u stalni zvezi … in tak je prauzaprau Rus vódo uso 

to borbo in revolucijo in agrarno reformo … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdó vam je pa to povedal? (Besedni red!) 

ATA: Ja, Vanč, član Kloja. Sigúrno je pri vas slíšal … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In komu si tó  do zdaj pripovedoval? Povej! 

ATA: Nobênemu … Sámo vam … Pa tudi vi ne právite naprej … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Čuj ti, Malek, kaj se ti mogoče zajebavaš z nami? 

MALEK: Ne. Zakaj? 

PREDSEDNIK KLO: Malek, povej, kakšne so blê tvóje zveze z Vančem? Kaj je govóro 

pri vás? Kaj je propagíral? 

                                                 
46 Na tem mestu je lektorska oznaka na í, zato sem sklepal, da se je Emica Antončič odločila za uporabo 
govornega položaja, ki ga v svojih razčlembah večkrat omenja. To pomeni, da ja lik ATA drugače 
naglaševal Stalín, kot ostali liki, kar bi bilo v gledališki lekturi povsem relevantno, vendar sem zasledil, da 
se na kasnejših omembah Stálin pri očetu pojavlja akcent na á. V tem primeru lektorica najbrž ni hotela 
vnašati zmede pri gledalcih. (op. p.) 
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ATA: Nič takega … Da moramo bit rdéči … za Ruse, da je religija opij za ljudstvo … Jaz 

səm míslo, da práv govori … No, védo səm, da ni práv, da mi je prinéso mesó, ampak saj 

si ga tudi ti, Edi, jédo, pa vam, tovaršica, səm ga dal …47 

PREDSEDNIK Kloja: Žê dóbro, Malek … pústite to mesó … (Brez zadnjih treh besed, 

op. p.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno mesó? 

EDO: Ah, nič. 

PREDSEDNIK KLO: Ti je prinéso, kakšne letake?  

ATA: Ja. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Letake? Povéj, kakšne? 

ATA: Zémlo tistemu, ki jo obdeluje … Zaradi tistega letaka səm dóbo to naše agrarno …  

PREDSEDNIK KLO: Saj … to vaše agrarno. (Povej, Malek, kaj si naredil s to agrarno 

zemljo?  

PREDSEDNIK KLO: (Zdaj pa poglejmo, kaj si naredil z agrarno zemljo?  

ATA: Kaj? Obdeloval sem jo … vzljubil, gnojil, vse … ) – ČRTANO! Za usako drevó 

səm se moral krégat s tistimi kulaki … 

PREDSEDNIK KLO: Ja … (saj si se tudi) sam si se obnašal ko kakšen kulak … Si kdaj 

pomíslo, kak si se obnašál, ko si dóbo zēmlo? Kák si ožívljal kapitalízem na vasi? Kak 

si podpíral kuláštvo? 

ATA: Kákšn kapitalizem? Kákšno kulaštvo? 

PREDSEDNIK KLO: Madona, ti pa res ne znaš míslit politično … Poslušaj, kaj je tvój 

sin písal u šoli … Prosim, tovaršíca učítlca. 

ATA: Pa ja nê spét. 

UČITELJICA (vzame zvezek, vstane in bere): 

»Moj ata, socialistični kulak. Moj ata je dóber člóvek … Najprej je bil pri Nemcih, potem 

pa pri Rusih. Potem se je nekega večēra vŕnil domov. To je bil najbolj sréčn dan v mójem 

otroštvu, ko se je ata vŕnil domov. Zdaj dela na želéznici in ima sive oči. Potem smo 

dobili agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedeu na štoru, ko so delili agrarno. 

Tri hektarje. Moj ata se namreč dóbro znajde. Vedno nam reče, da se moramo dóbro 

znájt. Zdaj, ko imamo zēmljo, je tudi moj ata kulak. Socíalistični kulak. Zdaj bo on 

vsem jêbo mater. Najrajši imam namreč mójega ateja, ko séde u nedeljo za mizo in 

reče: Zdaj sem pa tudi jaz kulak.« 

                                                 
47 V tej repliki gre tudi za spremenjen besedni red, ki je tipičen za mariborsko skladnjo. (op. p.) 
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ATA: Ón je to písau? (Besedni red!) 

UČITELJICA: Vaš sin, Malek! (…) 

ATA: Prokleti smrkavec! (ČRTANO!) 

PREDSEDNIK KLO: A zdaj vidiš, Malek? Mi mamo vse zbrano. Kakšna vzgoja je to! 

Al vzgajaš ti svóje otróke48 v naprednem socialističnem duhu al jih vzgajaš v duhu 

oživljanja kapitalizma na vasi? 

ATA: Kakšn kapitalizem? 

PREDSEDNIK KLO: Zdaj se moramo usi spremenit, Malek … preuzgojit … tudi tu 

notri …  mora prit do prevzgóje srcá (pravilen akcent). 

TOVARIŠ Z OKRAJA (MILIČNIK EDO): Níč vêč Stálinov voják, níč boljševiki, ampak 

lépo FLRJ in KPJ … Razumeš? 

ATA: Stalín … níč vêč … ni vêč važno, če si bil Stálinov voják? 

UČITELJICA: Nê. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ták Malek …in zdaj vŕži dól tisto sliko … 

Ata: Stálina? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ti je žál? 

ATA: Nê … Sámo da nê bo pól kaj narobe? Smó méli učítela (Tudi besedni red!) … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dósti, dósti … Bo kaj … 

(Ata gre k steni in hoče vreči, potem pa položi Stalina na tla.) 

PREDSEDNIK KLO: In zapómni si, da je ravno Stálin največja … hmhm … 

ATA: Kurba? Nemogoče … Nó, če pa je tak, pól pa … (Stopi na sliko.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš miličnik, odpêlji tovariša Maleka na občino … 

ATA: Zakaj? Jaz49 nísəm níč narédo! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Soóčli te bomo z Vančem. 

ATA: Níč nísəm narédo … Niso me zaprli Nemci, nê Rusi, zdaj me bo pa mója ljudska 

oblást … Tovariši … Kaj bojo rekli sosédi, če me bote uklenli … 

EDO (vzame lisice): Lisice? 

PREDSEDNIK KLO: Nê … Tak idita … Zadrži ga na milici … Ko pridemo na soóčenje 

… Gremo! 

ATA: Hvala, najlepša hvala … 

(Edo ga odpelje … Zunaj se zaženeta za njima mama in Olga …) 

                                                 
48 Na tem mestu nimam pisnega podatka o kvaliteti in kvantiteti vokala o, zato sem napisal predvideno 
akcentuacijo, ki bi se lahko ujemala z zastavljenim lektorskim govorom v predstavi. (op. p.) 
49 Osebni zaimek jaz nima oznake. Po mariborskem govoru bi moral biti dolg, morda celo nekoliko 
zaokrožen. (op. p.) 



 52

TOVARIŠ Z OKRAJA: No, če bi tega poslal na Udbo v mesto, bi nazadnje še mene 

aretirali … In da je Tito Rus! Prokleti ljudje! 

PREDSEDNIK KLO: Naj zaslišimo še žénske? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Pústite jih … Moramo naprej … V mesto pa bomo poslali tistega 

Vanča. Vnašal je dezinformacije, paniko, kazal znake oblastiželjnosti. Ampak tudi v nóvi 

državi ne more bit vsak oblast, jasno! 

PREDSEDNIK KLO: Jasno. Tega Maleka pa pústimo … Saj bo že dovólj razočaran, ko 

bo zvédo, da mu bomo vzeli agrarno.  

UČITELJICA: Kaj? Agrarno? 

PREDSEDNIK Kloja: Ja, vzeli jim bomo agrarna posestva, ne, tovariš? Poštar že nosi 

odločbe. 

UČITELJICA: Kaj pa, zemlo tistemu, ki jo obdeluje? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Rusi nam po svoje upravičeno očitajo, da nismo izvêdli 

kolektivizacije vasi, da so príšli na površje privatno lastninski interesi … Ravno ti agrarni 

posestniki se obnašajo, ko da je zemla njihova in ne državna. 

PREDSEDNIK KLO: Ustanovili bomo kmetijsko obdelovalno zadrugo … KÓZO.  Zdaj 

je prihodnost našega kmetijstva v KÓZI. Vsem bomo vzeli … 

UČITELJICA: Kmetijska obdelovalna zadruga KÓZA … Kakšne kratice! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Gremo kar na občino … Dovólj, da mamo vsaj enega 

osumljenega informbirojevca v vašem kraju … Bódite previdni … če ne bo ta Vanč 

dovólj, pridem še enkrat, tedaj jih bomo pa izvrtali ali pa naredíli, razumete … 

(Vstanejo in grejo … Po cesti se vrneta mama in Olga …) 

MAMA: Kam ste ga peljali? 

OLGA: Kaj je naredíl? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: To morate vprašat njêga, tovarišica … Gremo. 

UČITELJICA (šepetaje): Sámo na soóčenje so ga pelali. (Grejo.) 

MAMA: Soočenje? 

TINČEK (priteče iz šole): Mama, mama, kam so pelali ateja? Olga, zakaj je tisti tvoj Edo 

pelál ateja … Povejta, kam so ga pelali … 

OLGA: Na soočenje! 

TINČEK: Na soočenje … Kaj je to? 

MAMA (solzna): Bodi tiho, Tinček! 

TINČEK: Mama … uganeš, kaj smo mi danes sklanjali? 

MAMA: Kaj? 
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TINČEK: Stalin (prasica)50! 

 

Omeniti moram, da posnetka mariborske predstave ni bilo mogoče dobiti. Prve posnetke 

predstav v Mariboru so začeli snemati s prihodom Tomaža Pandurja in Vilija Ravnjaka, in 

sicer okoli leta 1987. Pred tem so ostajali le zapisi lektorskih knjig in oznak šepetalcev. 

Po pričevanju Emice Antončič, ki mi je tudi priskrbela lektorsko kopijo prizora, gre za 

verodostojen zapis v diplomskem delu, na podlagi katerega bom lahko opravil nadaljnjo 

komparacijo uprizoritev, ki so sledile v Ljubljani, v Celju in na filmu. 

 

 

4.2 SNG Drama Ljubljana (27. september 1983) 

 

VII. KOMISIJA 

(Opomba: Podčrtani stavki, ki jih boste našli v naslednjem podpoglavju, so bili v 

ljubljanski izvedbi črtani in so označeni zaradi boljšega razumevanja razlik med odrskimi 

izvedbami.) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dóbro! Dóbro! 

PREDSEDNIK KLO (Preiskuje po predalih …): Ampak naš Tito je na kóncu svójega 

referata še fsêeno fzklikno: Žível Stalín in míličniki pravijo, da Stalín ni vedo nič 

(besedni red) o resoluciji infórmbirója.51 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, seveda je rékel. Tito je to móral rêči, da nê bi žálo čustef 

naših ljudi … Drugače je pa jasno  … S Stálinom je kônec … nê bo nam več kázal svójih 

brkof. Tovariši, jàz vem, kaj govórim. 

EDO: Tak pripeljál sem tovariša Maleka. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dóbro. Ga bomo že poklicáli, ko ga bomo rabíli. Kje je 

njegôva mapa? 

PREDSEDNIK KLO: Tukaj. Prosim lépo.52 

TOVARIŠ Z OKRAJA: O, bil je v Rdeči armadi … nič v-ujétništvu … Aha … Druge so 

ftaknli v-ujétništvo, … hmhm. 

                                                 
50 Zmerljivka je v oklepaju, kar najbrž pomeni, da so se kasneje odločili, ali je še enkrat treba omeniti 
besedno zvezo, ki se je v tem prizoru že večkrat pojavila. (op. p.) 
51 Igralec uporablja tudi značilno melodijo, vendar je slutiti, da je uporabljena v komične namene. (op. p.) 
52 Igralec na tem mestu uporabi dodatno repliko zaradi geste, ko ponudi mapo. (op. p.) 
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UČITELJICA: Ta še ve nê, kaj je infórmbiró … Seveda je bil v ruski vójski … ima pa 

olajševalno okolnost … bil je tudi v nemški …  

PREDSEDNIK KLO: Dóbo je agrarno in garál na njem ko nór … Vedno pa je gnál 

Stalín, Stalín53 (besedni red) … bil sem Stalínov voják. 

UČITELJICA: To ga je poúčo naš dragi Vanč! … Še védo ni, kaj to pomeni. (besedni 

red)  

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ampak s tem je sodelovál (drug dramaturški pristop, op. p.) … 

Je v nekakšnem sorodstvu? 

PREDSEDNIK KLO: Saj Vanč še ve ne o politiki … Míslo je, da je oblast, ker je član 

Kloja. Prekoráčo je svóje kompetence. Besede infórmbiró54 pa ne zna niti (pravilno)55 

izgovorít. 

TOVARIŠ Z OKRAJA (malo popeni): Ja, kaj se pa vi tak potegujete za tega Maleka in 

Vanča … Da niste vsi vplêteni … povezani? Kaka familjarnost pa je to? Iz mesta so me 

poslali za to, da odkrijem informbirojeuce u vašem kraju … In odkril jih bom … Če jih 

niste opazíli, je to dokaz (znak), da niste blí dovólj budni in da so se znali dôbro 

potúhnit. 

PREDSEDNIK KLO: Saj, tŕdo ga bomo prijeli … Bomo videli, kaj ve! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Jaz moram tudi nekaj izróčit načêlniku OZNE. Naj rečem, da 

sèm bil tu na izletu?  

UČITELJICA (smeh): Ja, saj, saj … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Usákega človéka je treba (moramo) nadzírat, (razumete), kajti 

člóvek je naše največje bogastvo … Sovražnik pa prodrê f vsako póro nášega sistéma. 

EDO: (Tako je.) Mêni se je Vanč zmeraj zdel (besedni red) sumljiv … Z Malekovo 

družino sem se celo povezal, sámo da bi jih lahko nadzoroval. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (miličniku) Pojdi ponj … (predsedniku Kloja) Spraševali boste 

vi tovariš predsednik. (učiteljici) Nate nazaj spis njegôvega sina in mu ga preberíte, ko 

bom zahteval … In nobene sentimentalnosti .. (Miličnik pripelje Maleka v pisarno. Ta 

presenečen obstane.) 

PREDSEDNIK KLO: Zdravo, tovariš Malek! 

EDO: Kapo dól!56  

                                                 
53 Glede na govorni položaj sta v prizoru PREDSEDNIK Kloja in ATA uporabljala akcent na í (Stalín), 
medtem ko je TOVARIŠ IZ OKRAJA izgovarjal Stálin. (op. p.) 
54 Igralec še prav posebej zavija in poudarja oba vokala v besedi, ki jo smeši. (op. p.) 
55 Podčrtane replike v oklepajih pomenijo, da so jih igralci črtali oziroma izpustili. (op. p.) 
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ATA: Smrt fašizmu (svoboda narodu)! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Sédite, tovariš Malek! (predsedniku Kloja namigne, naj kar on 

opravi začetek, sam bo pomagal, ko bo zares potrebno.) 

PREDSEDNIK KLO: (učiteljici) Vi píšite zapisnik. Tak Malek, mi fse vémo … Fse, zdaj 

pa nam lepo (sam) povej!  

ATA: Kaj naj povem, če fse véte?57  

PREDSEDNIK KLO: Kak si príšo v sovjetsko vójsko, kaj si tam délo in zakaj nisi bil v 

ujétništvu? 

ATA: Véte, jás sn pobégno Švabom … Kaj sn délo … Tam pa sn kartoško lupo …  

PREDSEDNIK KLO: Kaj, kaj? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj so to kartoške?  

ATA: Krompir sn lupo. Jás nisn spústo nobênega šusa ne na téj ne na óni strani. 

PREDSEDNIK KLO: Čigav vojak si tórej bil? Míslim – v resnici? 

ATA: Jaz sn bil Stalínov vojak? Mam potrdílo. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno potrdilo? 

ATA: Odpústnco z ruske vójske … Zato, da sn lahko príšo mimo zbirnih pump. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dáj sèm! 

                   (Gledajo, kje ima, saj prej pri površinskem brskanju ničesar niso našli.) 

ATA: (seže v denarnico) To ne smem nobenemu (nikomur) dati58 … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zakaj nê? Kdo ti je prepovedál? 

ATA: Vanč. Mi je réko, da mi láhko še prau pride.  

PREDSEDNIK KLO (učiteljici): Píšite! 

MILIČNIK EDO: (Tovarišu z okraja) Láhko jás … (Udbovec prikima) 

EDO: Tovariš Malek, kak je ime vaši hčērki (Malek, zaradi interpretacije nagovor na 

začetku replike)? 

ATA: Ta pravi to sprašuje. (Olga je namreč Edijeva punca) … Olga, Olgica. 

EDO: In kak jo vi kličete? 

ATA: Káj nisi níkdar slíšal? Volga! 

EDO: Vidite! 
                                                                                                                                                  
56 To so majhne igralske replike, ki pri režijskem delu in dramaturškem povezovanju med eno in drugo 
odrsko akcijo zelo pripomorejo k pristnemu počutju celotnega ansambla na odru. (op. p.) 
57 Po besedah lektorice takratne uprizoritve gospe Nade Šumi je Polde Bibič kot Jože Malek povsem 
legitimno, saj je tudi sam pisatelj in po rodu iz Štajerske (končal je Prvo gimnazijo v Mariboru), dodajal 
cele stavke in komične besedne zveze, ki so po tej uprizoritvi dobesedno ponarodele. (op. p.) 
58 Lektorica se je odločila za dolge infinitive, saj so le-ti bili značilni za štajerski govor, kot sem to omenil v 
drugem poglavju med mislimi Antona Bajca na straneh 20 in 21, kjer opredeljujem zborni in pogovorni 
jezik. (op. p.) 
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(TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš míličnik! Kak je ime njegovi hčērki? 

EDO: Razumem … Ja, zakaj … Jaz ne vem … je ne poznam tak dóbro. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj nisi predsednik mladine? 

EDO: Sém! Razumem, sém! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Nó … in nê veš, kak je ime mladinki Malekovi? 

EDO: Aja .. Sem se že spómno. Vólga. Vólga Malek. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Malek? Volga … Kakšna Volga? 

ATA: Olga … Olgica. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In kdo ji je dal tisti v … Volga? 

ATA: Jaz …) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Za strah malo pobesni …) Volga, Volga … Zakaj, to vas 

fprašam.  

ATA: V spomin na Ruse … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj mi nimamo rek … Drava, Sava, Donava …  Zakaj se vedno 

derete, jaz sèm bil Stalínov59 vojak? Zakaj vedno SSSR in le redko FLRJ? Zakaj vedno 

Stálin in níkdar Tito? 

ATA: Saj je Tito tudi Rus! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj! Kaj?  

PREDSEDNIK KLO: (učiteljici) Píšite! Píšite! 

ATA (pogleda naokrog): Šššš. 

UČITELJICA: Malek, dajte nó … (Ji gre skoraj na smeh.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš Malek, razlóži … Kdó je Rus? 

ATA: Ja, Tito, ne … Saj vete, da so našega Titeja najprej, žê pred vójsko, v Rusiji 

…mogoče sam Stalín, saj vete kaj … šššc po hitrem postopku, tak da ga je uzela 

magla … pól so pa poslali sém k nam njêgovega dvojnika … in tak je prauzapraf Rus 

vódo fso to našo borbo in revolucijo pa agrarno reformo … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdó vam je pa to povedal? (Besedni red!) 

ATA: Ja, Vanč, član Kloja. Je reko, da je tu pri vas na Kloju čul … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: A tako … In komu si ti do zdaj povédal? 

                                                 
59 Zaradi imitiranja tudi Tovariš z okraja uporabi Malekov akcent. (op. p.) 
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ATA: Nobênemu … Sámo vam … Ampak tudi vi nê právite naprej … Je za deset let 

rêsta! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Malek, kaj se ti (mogoče) zajebavaš z nami? 

MALEK: Nê. Zakaj? Saj nisn nór, da bi se zajebaval z vami!  

PREDSEDNIK KLO: Malek, zdaj pa povej, po pravici, da nê bo tebe uzela magla! 

Kake so blê tvóje zveze z Vančem? Kaj je tam govóro (pri vás)? Kaj je propagíro? 

ATA: Nič takega … Da moramo bit rdéči … za Ruse,  

PREDSEDNIK KLO: Za Ruse! Píšite!60 

ATA:  … da je religija opij za ljudstvo … Jaz sn míslo, da je fse práv, kaj je govóro … 

Ampak veste, védo sn, da ni tisto … pa se tudi meni ni zdelo práv … Tisto, da je 

prinéso mêso … Saj, Edo, ti sam si jédo, pa vam, tovaršica, səm ga tudi dal …61 

(PREDSEDNIK Kloja: Žê dóbro, Malek … pústite to mesó …)  

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariši, oprostite, kako mesó? 

ATA: (bolj potihoma) Telečjo … (smeh v dvorani …) 

VSI: Ah, nič. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš Malek, ti je prinésel, kake letake?  

ATA: Ja. Plakate je tudi prinéso. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Letake?) Povêj, kake? 

ATA: Vélke …62 Zémlo tistemu, keri jo obdeluje … Zaradi tistih plakatov sn dóbo to 

našo agrarno …  

PREDSEDNIK KLO: Malek, káj pa čez oblast ni níč šimfal?  

ATA: Nê. Čêz oblast ni šimfal. Je réko, da bomo zdáj fsi oblast? Káj bo te šimfal čez 

sêbe …  

PREDSEDNIK KLO: Žê dóbro, Malek, kaj si narédo s to agrarno zemljo?   

ATA: Kaj? Obdelovál sn jo … rád sn jo mêl (vzljubil), gnojíl sn jo …  Za vsako drévo 

sèm se moral krégat s tistimi prokletimi kulaki … 

PREDSEDNIK KLO: Ja … (saj si se tudi) Sam si se tudi obnašál ko kaki kulak … Si kdaj 

pomíslo, kak si se obnášal, ko si dóbo agrarno? (Kako si oživljal kapitalizem na vasi 

Kako si podpiral kulaštvo?) Kár lépo prisluhni, káj je napísal tvoj sin v šoli … (besedni 

red) 

ATA: (Kakšen kapitalizem? Kakšno kulaštvo?) Tó pa nê bo níč dóbrega … 

                                                 
60 To je spet ena od dramaturških povezav, ki pa predvsem pomagajo igralcem pri interpretaciji. (op. p.) 
61 V tej repliki gre tudi za spremenjen besedni red, ki je tipičen za mariborsko skladnjo. (op. p.) 
62 Na tem mestu gre za ironičen dodatek Poldeta Bibiča, kjer je ves čas igral bedaka, da bi se rešil pred 
zaporom. Za trenutek nastane napetost ob ironičnem komentarju, nato se zasliševanje nadaljuje. (op. p.) 
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PREDSEDNIK KLO: (učiteljici) Prebêrite spis Tinčeka Maleka. Ti pa dóbro prisluhni. 

UČITELJICA (vzame zvezek, vstane in bere): 

»Moj ata, sócialístični kulak. Moj ata je dóber člóvek … Najprej je bil pri Nemcih, pól 

pa pri Rusih. Pól pa se je nekega večēra vŕnil domov. To je bil najbolj sréčn dan v 

mójem otroštvu, ko se je ata vŕnil domov. Zdaj dela na želéznici in ima lepe, rjave, 

globoke oči63. Pól smo dobili agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedeu na 

štóru, ko so delili agrarno. Tri hektare. Moj ata se namreč dóbro znajde. Vedno nam reče, 

da se moramo dóbro znájti. Zdaj, ko ima zēmljo, je tudi moj ata kulak. Sócialístični 

kulak. Zaj bo ón vsem jêbo mater. Najrajši imam svójega ateja, ko séde v nedeljo za 

mizo in reče: Zaj sèm pa tudi jaz kulak.« 

ATA: To je ón píso? (Besedni red!) 

UČITELJICA: Vaš sin, Tinček Malek!  

ATA: Prokleti šmrkavec! 

PREDSEDNIK KLO: A zaj vidiš, Malek? Zaj vidiš, kaka vzgója je to! A ti vzgajaš 

svóje otróke v naprednem sócialístičnem duhu ali pa jih vzgajaš v duhu oživljanja 

kapitalizma na vási? 

(ATA: Kakšen kapitalizem?) 

PREDSEDNIK KLO: Zaj, Malek, se moramo fsi spremeniti, fsi Malek … (prevzgojiti) 

… tudi tu nótri …  mora priti do prevzgóje (srca). 

MILIČNIK EDO: Níč vêč Stalínov voják, níč vêč boljševiki, ampak lépo FLR-i in  

KPJ-u64 … Razumeš? 

ATA: Kaj zaj, mislim, níč vêč Stalín …  ni vêč važno, če si bil Stalínov voják? 

PREDSEDNIK KLO: Níč vêč. Stalín je ravno najhujša … 

ATA: Káj? Stalín je kurba? O, jebemti … Pa ja ne bóte rekli, da je Stalín kurba … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dôsti, dôsti …  Bo kaj … Tovariš predsednik … 

(Ata gre k steni in hoče vreči, potem pa položi Stalina na tla.) 

PREDSEDNIK KLO: Zaj pa idi lépo domov in obdeluj svójo agrarno … In zapómni 

si, da je ravno Stálin največja … hmhm … 

ATA: Kurba? Nemogoče … Nó, če pa je tak, pól pa … (Stopi na sliko.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš míličnik, odpêlji tovariša Maleka na občino … 

UČITELJICA: In pazíte, kaj govoríte pred otrôkom … 

ATA: Nê bom vêč govóro. Pred nobenim níč … 

                                                 
63 To so oči igralca Poldeta Bibiča. Pri tem gre za neke vrste verizem. (op. p.) 
64 Očitno gre za izgovarjanje kratic, ki so takrat bile v rabi in so smešile takratno politično ureditev. (op. p.) 
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PREDSEDNIK KLO: Idi lépo domov, Malek! 

ATA: (Na vratih, tako kot ob vstopu, le da zdaj pove drugi del pozdrava, ker mu prej ni 

nihče odgovoril.)65 Svobôda narodu! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Nô, če bi têga pripêljal na OZNO v mesto, bi (nazadnje) še 

mene zaprli (aretirali) … In da je Tito Rus! (smeh)66 Frdamani (prokleti) ljudje! 

PREDSEDNIK KLO: Tovariši, koga pa naj še zaj zaslišimo? (Naj zaslišimo še 

ženske?) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Pústite jih … Moramo naprej … Bo že tale Vanč zadôsti. Bo pa 

tale Vanč gòr pláčal. (V mesto pa bomo poslali tistega Vanča.) Saj je res vnašál 

dezinformacije, paniko67, kázal znake oblastiželjnosti. Ampak, tovariši, tudi v nôvi državi 

ne more biti vsakdo oblast, jasno! 

PREDSEDNIK KLO: Jasno. Prav je, da smo têga Maleka spústli … Saj bo ga žê dósti 

streslo (razočaran), ko bo zvédo, kaj bo z agrarno.  

UČITELJICA: Kaj? Agrarno? 

(PREDSEDNIK Kloja: Ja, vzeli jim bomo agrarna posestva, ne, tovariš? Poštar že nosi 

odločbe. 

UČITELJICA: Kaj pa, zemlo tistemu, ki jo obdeluje?) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Učiteljici in Predsedniku Kloja) Tovariša, Rusi nam po svoje 

upravičeno očitajo, da nismo izvêdli kolektivizacije vasi, da so príšli na površje  

privatno-lastniški interési … Ravno ti agrarni posestniki se obnašajo, ko da je zemlja 

njíhova in ne državna. 

PREDSEDNIK KLO: Ustanovili bomo (kmetijsko) obdelovalno zadrugo … kmetijsko 

obdelovalno zadrugo KÓZO.  Zdaj je prihodnost našega kmetijstva f KÓZI. Fsem bomo 

vzeli … 

                                                 
65 (op. p.) 
66 Na tem mestu se Predsednik Kloja smeji zraven, vendar na odsekano reakcijo Tovariša z okraja preneha s 
smehom. To je večkrat uporabljen kliše nadrejenega – pametnejšega, in podrejenega – manj pametnega. 
Vendar, če je kliše uporabljen na pravem mestu, vedno vžge. (op. p.) 
67 Te besede ni izrekel, vendar jo je lahko tudi pozabil, tako da se ravno na takih malenkostih kaže razlika 
med dramsko predlogo in odrsko izvedbo, ki je živa stvar in se neprenehoma spreminja. O tem govori v 
svoji knjigi Drama in gledališče Andrej Inkret, ko omenja Heglovo študijo Estetika: »Vendar je mogoče 
reči, da tudi iz tistih poglavij Estetike, ki razpravljajo o ožji problematiki posameznih vrst poezije, 
nedvoumno sledi, da si drame že kot pesniške umetnine ni mogoče predstavljati brez neposredne in 'žive' 
(izraz je Heglov) povezanosti s kolektivnim gledalcem oziroma s konkretnim družbenozgodovinskim 
občestvom.« Andrej Inkret, 1986: Drama in gledališče, Ljubljana: Državna zložba Slovenije. Literarni 
leksikon, devetindvajseti zvezek. 20-21. 
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UČITELJICA: (Kmetijska obdelovalna zadruga) (Smeh kot kôza)68 KÓZA … Kake 

kratice! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Gremo kar na občino … Tovariša, čeravno imate enega 

samega osumljenega infórmbirójevca v vašem kraju … Bodíte previdni … zagotôvo 

jih je več če nê bo ta Vanč zadôsti, pridem še enkrát, tákrat pa jih bomo odkríli ali 

pa naredíli, razumeta … 

OBA: Razumeva. 

(Prizor gre počasi v temo, igralci odhajajo in vse se pripravi za zaključno sceno, ko Mama 

– Mimika izgovori antološke besede: »Joža, midva ne bova spremenila tega sveta!«) 

 

Slednjo razčlembo sem opravil na podlagi posnetka predstave, ki sem ga dobil v 

Gledališkem muzeju v Ljubljani, in na podlagi razgovora z lektorico Nado Šumi. Moram 

reči, da se posnetek in pričevanje nekoliko razhajata, predvsem pri Tovarišu z okraja, ki 

ga je odigral Dare Valič, saj je njegov govor nekoliko višji, kot pa se tega spominja gospa 

Nada Šumi. Njegov govor je drugačen zaradi govornega položaja, ki ga ima, medtem ko 

je govor Predsednika Kloja nekoliko nižji, kot je predvidevala lektorica. Sicer pa celoten 

posnetek priča o avtorstvu igralskih in režiserskih domislic, ki so predstavo naredile 

nepozabno in zaradi katerih smo se še v Celju težko znebili pečata, ki ga je pustil 

predvsem glavni igralec Polde Bibič. 

 

           4.3 SLG Celje (24. september 2004) 

 

VII. KOMISIJA 

 

PREDSEDNIK KLO (Preiskuje po predalih …): Ampak tudi Tito je na kóncu svójega 

referata še fsêeno fsklikno: žível Stalín,69 in komandir milice je réko, da Stalín ni nič 

védo (besedni red) o resoluciji infórmbirója.70 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, madóna, kdaj se bóte naúčli míslit politično. Tito je to mógo 

reč, da nê bi žálo čusteu naših ljudi … Drugače pa je (besedni red) jasno  … S Stalínom 

je kónec … nê bo nam več kázo svójih bêrkou.  

                                                 
68 Še enkrat gre za neponovljivi gledališki dogodek, ki ga avtor drame ni mogel predvideti, temveč so ga 
igralci nadgradili. (op. p.) 
69 Kot lektor predstave sem se odločil za poenotenje, zato so vsi igralci naglaševali na í – Stalín. 
70 Igralec uporablja tudi značilno melodijo, vendar je slutiti, da je uporabljena v komične namene. Tudi v 
celjski predstavi se je igralec Stane Potisk trudil, da bi s posebno melodijo pričaral štajerski govor, to pa mu 
je le deloma uspelo. (op. p.) 
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PREDSEDNIK KLO: Ampak prejšnjega učitelja smo aretirali, ker je réko nekaj dósti 

bolj milega o tovarišu … mislim o Stalínu … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja, madóna, to je blo takoj po vójni … Takrat je blo drugače … 

Kdaj se bote naúčli mislit71 dialektično? Dialektika, to je razvoj, razumete … Dajte sém 

to sliko. Poglejte to sliko … (Sliko pokaže najprej Predsedniku Kloja, nato še Učiteljici in 

Edu.) Dotáknite se je … Tak! (Besedni red.) To je materija … Sámo malo! Pa jo poglejte 

zdaj … Še vedno zgleda ista, sámo ni več ista. Vmes je bil razvoj, dialektika … Materija 

se namreč neprestano razvija … Mi tega sícer niti ne vidimo … Sícer pa nimamo zdaj 

kurza iz teorije. Dajte mi sém njêgovo mapo … Pa tudi časa nimamo, vse hiše bomo 

obískali. 

PREDSEDNIK KLO: Tu. (Poda mapo.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: O, bil je v Rdeči armadi … nič v-ujétništvu … Aha … Druge so 

ftáknili v-ujétništvo, … hmhm. 

PREDSEDNIK KLO:Ta še ve ne, kaj je to infórmbiró … Seveda je bil v ruski vójski … 

ma pa olajševalno okoliščino … bil je tudi v nemški … kaj ni to zdaj neke vrste 

olajševalna okoliščina? … Res pa je vedno gonil72 Stalín … bil sèm Stalínov vójak. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: A Vanč … Z njim je sodeloval … ( Tudi v tem primeru gre za 

drug dramaturški pristop, op. p.) … Je v nekakšnem sorodstvu? 

PREDSEDNIK KLO: Saj Vanč nič ne ve o politiki … Besedo infórmbiró pa ne zna niti 

pravilno izgovorít. 

TOVARIŠ Z OKRAJA (malo popeni): Ja, kaj se pa  tak vléčete73 za tega Maleka in 

Vanča … Da niste tudi vplêteni … povezani? Kaka familjarnost pa je to? Iz mesta so 

me poslali za to, da odkrijem informbirojeuce u vašem kraju … In odkril jih bom … Če 

jih niste opázli, je to znak, da niste blí dovólj pozorni in da so se znali potúhnit. 

PREDSEDNIK KLO: Saj, tŕdo ga bomo prijeli …  

                                                 
71 Nedoločnike sem tudi poenotil v kratke infinitive, ker je bila to že v tistem času norma za pogovorni 
jezik. (op. p.) 
72 Igralec Stane Potisk, ki je igral lik Predsednika Kloja, se je zelo težko uklonil pogovornemu jeziku in tudi 
na tem mestu bi moral reči góno – v tekstu je gnal, vendar so se mu na določenih mestih dogajali 
spodrsljaji, tako da je deležnike na -l včasih izgovarjal dosledno, včasih pa ne. (op. p.) 
73 Nekatere besede so bolj ali manj posrečeno delovale. Na tem mestu je lik Tovariša z okraja, ki ga je igral 
David Čeh, ki prihaja iz Ruš, skušal s pomočjo karikiranja narediti še bolj štajersko obarvanega. Tudi ta 
igralec je nedosleden v svojem govoru, kot boste videli kasneje. Najbrž je krivda tudi lektorjeva, ker nisem 
dovolj vztrajal pri poenotenju, temveč sem dopuščal izgovarjanje tudi trenutnemu igralskemu navdihu. Več 
mi je pomenila pristna igra kot obremenjenost z neorganskim govorom. (op. p.) 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Jás moram tudi nekaj postavit74 načêlniku Udbe. Naj rečem, da 

sèm bil tu na izletu? Fsákega človéka je treba (moramo) nadzírat, (razumete)75, kajti 

člóvek je naše največje bogastvo … Sovražnik pa prodrê v vsako póro nášega sistéma. 

EDO: Sáj mêni se je Vanč vedno (namesto zmerom) zdel sumljiv …  

TOVARIŠ Z OKRAJA: (miličniku) Pojdi ponj … (predsedniku Kloja) Spraševali boste 

vi, tovariš predsednik. (učiteljici) Nate nazaj spis njegôvega sina in mu ga preberíte, ko 

bom zahteval … In nobene sentimentalnosti .. (Miličnik pripelje Maleka v pisarno. Ta 

presenečen obstane.) 

PREDSEDNIK KLO: Naj ga zdáj pripêle? (Besedni red!) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja. Tu mate spis … potem ga prečitajte … Ko bom réko. 

PREDSEDNIK KLO: Tak Malek, mi fse vémo … Fse, zdaj pa nam lépo po vrsti!  

ATA: Káj? 

PREDSEDNIK KLO: Kak si príšo v rusko76 (sovjetsko) vójsko, kaj si tam délo in zakaj 

nisi bil v ujétništvu? 

ATA: Saj véte, pobégno sn … Kaj sn délo … Kartoške, krompir sn lupo … Nobênega 

šusa nisn spusto ne na tej ne na óni strani. 

PREDSEDNIK KLO: Čigav vojak si pa pól bil? Míslim – v resnici? 

ATA: Ja, jás sn služo Stalína! Mam potrdílo. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kako potrdilo? 

ATA: Odpústnico z ruske vójske … Da so me patrule spustle … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dáj sém! 

                   (Gledajo, kje ima, saj prej pri površinskem brskanju ničesar niso našli.) 

ATA: (seže v denarnico) Samo téga ne smem nobenemu pokazat … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdo ti je to naróčo? 

ATA: Vanč. Mi je réko, da mi to láhko še prau pride.  

PREDSEDNIK KLO (učiteljici): Píšite! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš míličnik! Kak je ime njêgovi hčêrki? 

EDO: Razumem … Ja, zakaj … Jaz ne vem … je ne poznam tak dóbro. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj nisi predsednik mladine? 

EDO: Sém! Razumem, sém! 

                                                 
74 Igralec je najbrž mislil reči dostavit, a je napravil lapsus linguae, kot temu v gledališču rečemo. (op. p.) 
75 Podčrtane besede so bile črtane, vendar jih označujem zaradi sprotnega pregleda nad različnimi 
variantami. (op. p.) 
76 V tem obdobju raba besede sovjetski izgublja svoj pomen. Novejše generacije uporabljajo raje izraz ruski. 
(op. p.) 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Nó … in nê veš, kak je ime mladinki Malekovi? 

EDO: Aja .. Sém se že spómno. Vólga. Vólga Malek. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Volga Malek? Volga … Kaka Volga? 

ATA: Olga … Olgica. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In kdo ji je dal tisti v … Volga? 

ATA: Jás … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Za strah malo pobesni …) Volga, Volga … Zakaj, to vas 

fprašam. Kaj mi nimamo rek … Drava, Sava, Donava …  Zakaj se vedno dêrete, jás 

sêm bil Stalínov vojak? Zakaj vedno Stalín in níkdar Tito? Zakaj vedno ESESESER 

(SSSR) in ne FLRJ? 

ATA: Saj je Tito tudi Rus! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaj! Kaj? (Učiteljici) Píšite! Píšite! Kdo je Rus? 

ATA: Tito. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdo je Rus? 

ATA: (zelo mirno) Tito. 

PREDSEDNIK KLO: Malek, dajte nó … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Razlóži … Kdó je Rus? 

ATA: Ja, Tito, né … Saj vete, da je bil naš Tito najprej, žê pred vójsko, v Rusiji … pa so 

ga tam … saj vete kaj (Pokaže z gesto, kot da so mu zavili vrat, zraven še uporabi 

onomatopejski izraz škripanja, op. p.) … mogoče sam Stalín, pól so pa poslali sém k 

nam njêgovega dvojnika … in tak je prauzaprau Rus vódo fso to bórbo pa revolucijo pa 

agrarno reformo … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdó pa ti je to povédo? (Besedni red!) 

ATA: Ja, Vanč, član Kloja. Sigurno je pri vas čú … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: A tako … In komu si to do zdaj okoli govóro? 

ATA: Nobênemu … Sámo vam … Pa tudi vi nê právit naprej … Je za deset let rêsta! 

Ata si prižge cigareto. S Tovarišem z okraja se dolgo gledata v oči … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kaditi prepovedano! (Ata ugasne cigareto, medtem ko Tovariš z 

okraja kadi naprej … Dolg premor …) Čuj ti, Malek, kaj se ti mogoče zajebavaš z nami? 

MALEK: Nê. Zakaj?  

PREDSEDNIK KLO: Malek, povej zdaj, kake so blê tvóje zveze z Vančom? Kaj je 

govóro pri vás? Kaj je propagíro? 
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ATA: Ja, to … da moramo bit za rdéče … za Ruse, pa … da je religija opij za ljudstvo 

… Jaz sn míslo, da práv govorí … Nó, védo sn, da ni práv, da je mi prinéso mêso … 

Saj si ga tudi ti Edi, pa vi … (pokaže na Učiteljico …) 

PREDSEDNIK KLO: Žê dóbro, Malek … pústite to mesó …  

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kako mesó? Porka madóna! 

VSI: Ah, nič. 

PREDSEDNIK KLO: Ti je prinéso kake letake?  

ATA: Ja. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Letake? Povêj, kake? 

ATA: Zémlo tistemu, ki jo obdeluje … Zaradi tistih letakov sn dóbo tisto mójo agrarno 

…  

PREDSEDNIK KLO: Ja, saj, tisto tvójo agrarno … Poglej, Malek, kaj si narédo s toto77 

agrarno zemlo?   

ATA: Kaj? Obdelovál sn jo … vzljúbo sn jo, gnojíu, okopávau, osipávau78 …  Za 

vsako drevó sn se mogo borit s totimi kulaki … 

PREDSEDNIK KLO: Ja … Sam si se tudi obnašáu ko kaki kulak … Si kdaj pomíslo, kak 

si se obnašál, ko si dóbo zemlo? Kak si propagíro kapitalizem na vasi? Kak si spodbujo 

kulaštvo?  

ATA: Kaki kapitalizem? Kako kulaštvo? 

PREDSEDNIK KLO: Ja, porka madóna, ti pa res ne znaš mislit politično  … (Učiteljici) 

Poslušaj, kaj je tvój sin píso f šoli … 

UČITELJICA (vzame zvezek, vstane in bere): 

»Moj ata, socialístični kulak. Moj ata je dóber člôvek … Najprej je bil pri Nemcih, potem 

pa pri Rusih. Potem se je nekega večera vŕnil domov. To je bil najbolj sréčn dan v mójem 

otroštvu, ko se je ata vŕnil domov. Zdaj dela na želéznici in ima sive oči. Potem smo 

dobíli agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedeu na štóru, ko so delili agrarno. 

Tri hektare. Moj ata se namreč dôbro znajde. Vedno nam reče, da se moramo dôbro 

znájti. Zdaj, ko imamo zêmljo, je tudi moj ata kulak. Socialístični kulak. Zdaj bo ôn 

                                                 
77 V celjski predstavi smo uporabljali tipičen mariborski kazalni zaimek toti. (op. p.) 
78 Ponekod se igralcu pojavijo nedoslednosti v izgovorjavi pogovornega jezika, kot da bi se včasih bali 
uporabljati mariborski pogovorni jezik v celoti. (op. p.) 
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vsèm jêbo mater. Najrajši imam môjega ateja, ko séde v nedeljo za mizo in reče: Zdaj 

sèm pa tudi jaz kulak.«79 

ATA: Ón je to píso? (Besedni red!) 

UČITELJICA: Vaš sin, Malek!  

ATA: Prokleti šmrkavec! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Níč vêč Stalínov voják, níč vêč boljševiki, ampak lepó80 FLRJ in  

KPJ-u … Razumeš? 

ATA: Stalín … níč več … ni več važno, če si bil Stalínov vojak? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ti je žal? 

ATA: Né, sámo da nê bo pól kaj narobe? Vete, smo meli učitelja … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dósti, dósti … Bo kaj … 

PREDSEDNIK KLO: In zapómni si, da je ravno Stalín največja … hmhm …  

(Predsednik drži sliko Stalina v roko, ko to izgovori. Malek mu jo vzame in jo najprej 

poboža, potem ga Tovariš z okraja ostro pogleda, tako da jo Ata popljuva in nato še stopi 

na njo …) 

ATA: Kurba? Nemogoče … Nó, če je pa tak, pól pa … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Tovariš míličnik, odpêlji Maleka na občino … 

ATA: Zakaj? Jás nisn níč narédo. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Soočli te bomo z Vančom. 

ATA:  Níč nisn narédo … Niso me zaprli Nemci, ne Rusi, zdaj81 me bo pa mója ljudska 

oblast … Tovariši … Kaj bojo rekli na vasi, če me bote vklenjenega peláli čez vas. 

(Edo drži lisice v roki …) 

EDO: Lisice?  

PREDSEDNIK KLO: Né … Naj gre! Hitro! Gremo! 

ATA: Hvala, najlepša hvala! … Smrt fašizmu, Svobôda …! (Edo ga odpelje.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Nô, če bi têga poslal na UDBO v mesto, bi na kóncu še mene 

aretirali … In da je Tito Rus! Prokleti ljudje! 

PREDSEDNIK KLO: Naj zdaj zaslišimo še druge? 

                                                 
79 Manca Ogorevc, ki je igrala učiteljico, je v celoti prebrala spis v knjižni slovenščini, saj je bila v tistem 
času aktualna zborna govorica za vse citate. Tukaj sem imel premalo izkušenj, da bi argumentiral stališče, 
ko lahko tudi učiteljica uporablja pogovorni jezik, sploh če se vse skupaj dogaja na vasi. (op. p.) 
80 Ponovno nedoslednost v pogovornem jeziku. Lahko bi to zagovarjali tako, da tudi v organskem govoru 
kdaj pa kdaj uporabljamo zborno akcentuacijo, vendar gre v našem primeru za napako. (op. p.) 
81 Kot lektor sem se odločil z dosledno uporabljanje zdaj in ne zaj, saj sem ocenil, da bi govor v tem 
primeru preveč znižali, vendar, kot sami lahko opazite, v ostalih izvedbah ni tako. Navsezadnje sem se leta 
2004 sam še tudi bal posegati preveč v pogovorni jezik, zato sem raje ostajal v zbornem, če je bilo to le 
mogoče. (op. p.) 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Pústite jih … Mormo naprej … V mesto pa bomo poslali tistega 

Vanča. Vnašáu je dezinformacije, paniko, kázal je znake oblastižélnosti. Ampak, 

tovariši, tudi v nóvi državi ne more bit vsakdo oblast, jasno! 

PREDSEDNIK KLO: Jasno. Téga Maleka pa spústmo … Saj bo žê dósti razočarani82, 

ko bo zvédo, da mu bomo vzeli agrarno.  

TOVARIŠ Z OKRAJA: (Učiteljici in Predsedniku Kloja) Rusi nam po svoje upravičeno 

očitajo, da nismo izvêdli kolektivizacije vasi, da so prišlí83 na površje privatno lastninski 

interési … Ravno ti agrarni posestniki se zdaj obnašajo, ko da je zemlja njíhova, ne pa 

državna. 

PREDSEDNIK KLO: Ustanovili bomo kmetijsko obdelovalno zadrugo … KÓZO.  Zdaj 

bo prihodnost našega kmetijstva f KÓZI … 

UČITELJICA: (Kmetijska obdelovalna zadruga) KÓZA … Kake kratice! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Gremo kar na občino … Dovólj, da mamo vsej enega 

osumljenega infórmbirójevca v vašem kraju … Bódite previdni … če nê bo ta Vanč 

dovól, pridem še enkrát, tákrat jih bomo pa izvrtali84 al pa narédli, razumete … 

 

 

            4.4 Moj ata, socialistični kulak – Viba film (1987) 

 

Film in filmski scenarij sta nekaj povsem drugega kot gledališče. Gre za drug medij, ki 

ima svoje zakonitosti. Le-te se v marsičem razlikujejo od gledališča. Andrej Inkret v svoji 

študiji Drama in gledališče takole opredeli bistveno razliko med govorom v gledališču in 

v filmu, in sicer misel povzame po Ingardnovi razpravi Der Film, prvič objavljeni leta 

1947: »Tudi tu je sicer rečeno, da nastopa govor tako v filmu kot v gledališki predstavi v 

funkciji dejanja in da besede, ki jih izgovarjajo nastopajoče osebe, bistveno prispevajo k 

realnemu značaju predstavljenega sveta. Vendar je med položajem govora v filmski in 

gledališki predstavi strukturalna razlika. Glavno sredstvo filmskega predstavljanja je 

namreč 'raznoterost tekočih podob'; v  gledališki predstavi pa tvorijo 'bistveno predstavno 

sredstvo besede, ki jih govorijo in tako do določene mere realizirajo nastopajoče osebe, 

medtem ko je vse tisto, kar v gledališki predstavi lahko vidimo (ópseos kósmos) in  - v 

                                                 
82 Stane Potisk, ki je igral Predsednika Kloja, je večkrat uporabil poseben slog pogovornega jezika. Ker gre 
za igralca starejše generacije, je najbrž šlo za organske oblike govora, ki jih je slišal v mladosti. To pa sem 
mu dopuščal. (op. p.) 
83 V tem primeru gre za lapsus celjskega igralca. (op. p.) 
84 Lik pokaže s prstom, kako bo izvrtal luknjo, in z Učiteljico vpelje motiv spolne povezanosti z njo, to se v 
ostalih predstavah in tudi v tej kaže skozi smeh Učiteljice. (op. p.) 
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določenem smislu – tudi prikazanega sveta samega'. V filmu je torej dominantna vizualna, 

slikovna razsežnost prikazovanja, tako da izgovorjene besede niso nič drugega kot 

'dopolnilni faktor' podobe. Govor je po Ingardnu 'samo dopolnitev kretnje, dá, včasih je 

celo kretnja sama'. … Vendar nas v kinematografski predstavi to prav nič ne moti, saj 

način takšnega reduciranega govora bistveno pripada estetskemu statusu filmskih likov: 

drugačen, na primer ekstenziven govor bi na nas učinkoval kot 'nepotrebna deklamacija'. 

Nasprotno pa nas v gledališki predstavi ne motijo še tako dolge govorne tirade in še tako 

izčrpna verbalna razpravljanja med nastopajočimi osebami, še zlasti če je drama napisana 

v verzih.«85  

 

Kljub vsemu najdemo veliko skupnih točk s predstavo v SNG Drama Ljubljana, tudi zato 

ker nastopajo skoraj isti igralci. Polde Bibič in Ivo Ban sta bila glavna protagonista, tako 

kot v gledališki predstavi, medtem ko v razčlenjenem prizoru nastopa Anica Kumer kot 

Učiteljica, Vlado Novak kot Predsednik partije, ki je sploh dodana vloga, ter Bine Matoh 

kot Tovariš z okraja (v gledališki predstavi Dare Valič). Predsednik Kloja (Brane Ivanc) 

je isti igralec in ima tudi tukaj vidno izpraševalno vlogo. Miličnika Eda je upodobil Ivo 

Godnič, medtem ko je v gledališki predstavi ta lik odigral Marko Okorn. V naslednjem 

poglavju bom skušal kljub vsemu bolj ostati zvest gledališču kot filmu in seveda 

govorjeni ravnini, zaradi katere sem se sploh lotil te raziskave. 

 

Emica Antončič je zame naredila kopijo scenarija, ki je bil prirejen po dramski predlogi. 

V scenariju je že v scenosledu nekaj sprememb, saj je treba zgodbo filmsko pripeljati do 

zaslišanja. Tako je že naslov prizora spremenjen in nosi naslov Krajevni ljudski odbor. 

Film dovoljuje kratke prizore, ki popestrijo in obogatijo dramaturško zgradbo. V filmu se 

pred glavnim zaslišanjem odvijeta dve kratki sceni, in sicer zaslišanje Vanča, ki je 

obsojen po hitrem postopku, in prizor v hodniku, kjer miličnik Edo pojasni Vanču, zakaj 

je pravzaprav bil obsojen. Hkrati se pred zaključkom zaslišanja odvije še en kratek prizor 

z miličnikom, ki je pomemben za nadaljevanje in zaključek zgodbe z Olgo, ki v gledališki 

predlogi ostane nedorečena.  

 

                                                 
85 Andrej Inkret, 1986: Drama in gledališče, Ljubljana: Državna zložba Slovenije. Literarni leksikon, 
devetindvajseti zvezek. 63. 
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Skratka, za predlogo scenarija bi potrebovali drugačno strategijo raziskovanja, zato se 

bom osredotočil zgolj na govorjeno ravnino, ki je bliže dramski predlogi in odrski 

izvedbi. Izkazalo pa se je, da po lektorskih vajah kljub temu prihaja do odstopanj v 

posnetku, saj gledališki (filmski) lektor po besedah Emice Antončič ni smel prisostvovati 

na snemanju. O tem tudi sama podrobneje piše v prispevku v Ekranu, ki ga takole 

zaključi: »Edini adekvaten poslušalec na snemanjih je pravzaprav samo tonski snemalec s 

slušalkami na ušesih. Razvojno gledano je lektor po mojem mnenju prehoden poklic, ki se 

pojavi na določeni stopnji razvoja nacionalne filmske (podobno tudi gledališke) umetnosti 

in zanju še ne konstituiranih zvrsti jezika oz. govora. Ko bomo Slovenci premogli zadosti 

talentiranih in šolanih scenaristov, ki bodo obvladali vse zakonitosti pisanja za film in 

zakonitosti 'naravnega' jezika v filmu, in ko bomo imeli zadosti profesionalno 

usposobljenih igralcev, ki bodo stalno obvladali določene konstituirane zvrsti govorjene 

slovenščine, lektorji ne bodo več potrebni. Zaenkrat pa je to samo še utopija. Na poti k 

njej je naloga lektorjev predvsem, da pomagajo ustvarjati modele slovenskih pogovornih 

zvrsti, primerne za film kot medij.«86    

 

Tudi sam sem imel filmsko izkušnjo asistenta lektorja pri snemanju nadaljevanke in filma 

od dr. Francetu Prešernu. Moja vloga asistenta Jožetu Faganelu je bila predvsem v 

sodelovanju na snemanjih, ki pa se je izkazala zgolj za poskus in eksperiment. Na 

snemanjih sem namreč sodeloval le nekajkrat. Nato je filmska ekipa ugotovila, da nisem 

več potreben in da me igralci več ne potrebujejo. Ob ogledu poskusnega posnetka sva z 

Jožetom Faganelom ugotavljala, da prihaja do neskladij v govoru, na kar pa več nisva 

imela vpliva, saj bi bili seveda stroški ponovnega snemanja zaradi govora preveliki.  

 

V vsakem primeru je lektor pri pogovornem jeziku na filmu nujno potreben, vendar se 

večinoma odločajo za svetovalca govora, toliko da zakrpajo vrzel v obvladovanju izreke. 

Iz tega razloga bo najbrž potrebno še veliko pionirskega dela na tem področju, preden 

bodo ustvarjalci pri filmu dojeli, kar je Emica Antončič že leta 1988 ugotavljala v svojem 

članku: »Vprašanje jezika (sloga, dialoga) pri filmu je zame najprej predvsem 

dramaturško vprašanje. Ko berem snemalno knjigo in snujem koncept jezika, me je 

zmeraj najbolj strah, da ne bom ujela osnovnega tona, barve, ideje predvidenega filma – v 

dialogu in v filmu kot celoti, v katero se mora dialog zliti. Zato pričakujem od režiserja – 

                                                 
86 Emica Antončič, 1988: Lektor – na poti k filmski slovenščini. Ekran 9/10. 26-27. 
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ne da mi bo rekel npr.: 'Poslušte, jez bi rad, da govorijo po štajersko.' – ampak da se bo z 

mano pogovarjal o snemalni knjigi, svoji viziji, posameznih situacijah, likih, igralcih; 

ravno tako, kot se pogovarja z direktorjem fotografije ali scenografom npr. (Emica 

Antončič 1988: 26).«  

 

Po več kot dvajsetih letih si moramo lektorji še zmeraj izboriti avtorsko mesto pri 

nastajanju predstave ali filma, vendar se na tem mestu v to podrobneje ne bom spuščal. 

Poglejmo raje, kako je Emici Antončič kljub temu uspelo vplivati na govorjeno ravnino v 

filmu Matjaža Klopčiča Moj ata, socialistični kulak. 

 

Moram omeniti, da je prvi del prizora odigran že nekaj sekvenc prej, če se izrazim v 

filmskem žargonu. To kaže na drugačno dramaturgijo, kot je v gledališču. Tega dela 

nisem vstavil v diplomsko delo, ker je ločen od enotnega prizora, jezikovno pa nima 

vpliva na mojo raziskavo, saj je dovolj primerov v dosedanjem izboru besed kot tudi v 

filmskem zgledu, ki ga bom navedel in analiziral. 

 

VII. KOMISIJA oziroma KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR87 

 

(Tovarišu z okraja se mrzlično mudi. Vse obvladuje, vodi … Učiteljica posluša, 

Predsednik KLO urejuje mizo. Predsednik partije je miren, mogočen …) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Jáz bom spraševál … In ti tovarišica piši … In nobêne 

familjárnosti.  

(Takrat potrka na vrata. Učiteljica se zdrzne, papirji v njenih rokah kar zanihajo, 

predsednik KLO se pojavi v posnetku, vse pregleda, dovoli …) 

PREDSEDNIK KLO: Naprêj! 

(Ata vstopa, pozdravi …) 

ATA: Smrt fašízmu!  

(Ata se ozira, čaka odgovor. Stopi bližje. Odzdravi sam sebi … Potihoma …) 

ATA: Svobôda88 naródu! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Podatke! 

                                                 
87 Ves ležeči tisk v tem delu prizora bo označeval stranski tekst oziroma režijske napotke, ki so napisani v 
snemalni knjigi. (op. p.) 
88 Lektorica je v snemalni knjigi označila ožino, vendar je Polde Bibič najbrž zaradi vpliva dolgoletnega 
dela v SNG Drama Ljubljana izgovoril širino. (op. p.)  
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(Ata se zbere, pogleda naprej. Takrat se oglasi Učiteljica, proti njej pogleda, obe 

vprašanji ga zmedeta …) 

UČITELJICA: Imé in priímek!?  

(Ata odbrusi …) 

ATA: Kaj se delate nórca … Saj me poznate! 

(Tovariš z okraja zarohni …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ime in priimek! 

(Ata odgovarja, posluša vprašanja, ki ga begajo …) 

ATA: Málek, Jóžef. 

UČITELJICA (v offu)89: Poklic?  

ATA: Agrárni poséstnik. 

(Učiteljica tišči dalje …) 

UČITELJICA: Káj niste železnčar? 

(Ata odgovarja) 

ATA: Agrarni posestnik, železnčar. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Odloči se, Malek Jožef. 

ATA: Sáj jás sn železnčar. Mam pa tudi agrarno … 

UČITELJICA (v offu): Rójen? 

ATA: Dvájsetega sédmega tísoč dévetsto štirinájst90. 

(Učiteljica zapisuje. Svinčnik med prsti, papir, na katerega se naslanja s komolcem, ji leze 

po mizi. Pokima z glavo, ostro.) 

 

(Miza in vsi zasliševalci. Ata stoji v sredini. Predsednik partije drsi s prstom po listih, ki 

jih ima v roki … Kakor odstoten je … 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zdáj pa sédi, Malek. Tjá! (Pokaže mu.) 

 

(Ata sede na klop, na desno stran, ob zid. Tovariš z okraja je na čelu, Tovarišica na desni, 

Predsednik partije na drugem čelu, morda celo tako, da kaže hrbet Atu …) 

 

 

                                                 
89 To pomeni, da je ni v kadru - na posnetku. (op. p.) 
90 V tistem času je akcent na tretjem zlogu, ki je danes že v Slovenskem pravopisu dovoljen, označeval 
tipičen SV poudarek. Tudi danes se gledališki lektorji še zmeraj raje odločamo za akcent na prvih ali drugih 
zlogih pri omenjenih števnikih od dvánajst do devétnajst namesto na zadnjih: dvanájst in devetnájst. (op. p.)  
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Tak, Malek, mi fsê vémo …  

(Ata pogleda čudno. Nerazumljive stvari tu posluša … Njegov obraz s toplimi91 očmi 

gleda, išče …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Fsê, zdaj pa nam lépo sam povej!  

ATA: Kaj naj povem?  

TOVARIŠ Z OKRAJA: Fsê 

PREDSEDNIK KLO (v offu): Kak si príšo v sovjetsko vójsko, kaj si tam délal92 in zakaj 

nisi bil v ujétništvo? 

(Predsednik KLO najbrž hodi sem in tja. Sede za mizo in Ata ga ves čas spremlja s 

presenečenimi očmi.) 

ATA: Od Nemcov sn pobégno, to tak véte, … Pri Rusih pa kaj sn délo … Kartoške sn 

lupo …  

PREDSEDNIK KLO: Kaj si, kaj si? 

ATA: Kartoško, krompir sn lupo.  

(Nagne se naprej, skoraj vstane, poudari z roko.) 

ATA: Šusa pa nobênega nisn spústo ne pri Rusih ne pri Nemcih. 

TOVARIŠ Z OKRAJA (v offu): Čigáv vojak pa si pól bil?  

(Tovariš z okraja poudarja, Učiteljica čaka s svinčnikom …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Míslim – v resnici: nemški al ruski 

(Ata ponosno pove …) 

ATA: Jaz sn bil Stalínov93 vojak? Mam potrdílo. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno potrdílo? 

ATA: Odpústnco z Rdeče armade. 

(Tovariš z okraja: njegovo zanimanje raste. Pogleda pomembno okrog sebe proti 

Predsedniku partije.) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dáj, pokáži! 

(Ata poišče v denarnici dokument, vstane, gre proti mizi, kjer mu ga Tovariš z okraja kar 

potegne iz roke … Ata ostane pokonci …) 

 

                                                 
91 V tem primeru sem skoraj prepričan, da gre za tiskarsko napako in da je mišljeno 's topimi očmi'. (op. p.) 
92 Isti igralec je igral lik Predsednika KLO, vendar je drugače izgovoril deležnik v gledališki predstavi: 
délo!? (op. p.) 
93 Tokrat se je tudi lektorica odločila za akcent na drugem zlogu, čeprav je v mariborski izvedbi še vztrajala 
pri nekoliko bolj zborni izreki. Po njenih besedah ravno zaradi negativnega prizvoka štajerske komike. (op. 
p.) 
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(Cela miza v vsemi, Ata stoji ob robu na desni strani, spredaj sedi v prvem planu 

Predsednik partije, ki si brska po prstih, ki jih lepo drži pred sabo na robu mize … 

Tovariš z okraja stoji, gleda dokument Ateja …) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Píšite … Odpústnica iz Rdeče armade … 

(Poblisne proti Predsedniku partije, ki rahlo pokima … Glas, Ata ga potegne kvišku z 

obrazom … Tudi on stoji …) 

ATA: Ampak ne smem dat iz rok … 

(Tovariš z okraja ga prekinja, ostro opazuje …) 

ATA (v offu): Mi bote dali nazaj? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zakaj? Kdo ti je réko, da nê smeš dat iz rók? 

(Ata izdavi, izusti …) 

ATA: Vanč. Aktivist.  

(Predsednik KLO vprašuje …)  

PREDSEDNIK KLO: Kak je ime tvóji hčērki? 

(Ata hitro odgovarja …) 

ATA: Kak? Olga … Olgica. 

PREDSEDNIK KLO: In kak jo ti kličeš!? 

(Ata takoj popravi … Kratko!) 

ATA: Vólga! 

(Tovariš z okraja se nagne nazaj. Opozori Predsednika Kloja, ki se spogleda s 

Predsednikom partije …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Volga, Volga … Zakaj … Kaj mi nimamo svójih rek …  

(Predsednik partije prisluhne …) 

PREDSEDNIK KLO (v offu): Zakaj se vedno hvališ, da si bil Stalínov vojak?  

(Tovariš z okraja stopi okrog mize proti Atu, ki ga zagleda, spremlja …) 

PREDSEDNIK KLO: Zakaj vedno Stalín in níkdar Tito? 

 

(Tovariš z okraja se ozira, pokaže Atu belo liso na steni, kjer je bila nekdaj Stalinova 

slika. Tovariš z okraja se približa Atu, zdaj ga potisne nazaj na klop, ko iz Ata skrivnostno 

plane …) 

 

ATA: Saj Tito je (besedni red) tudi Rus! 
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(Šokantna pripomba. Tovariš z okraja se spogleda z drugimi. Učiteljica se kar presede, 

vznemirjena vstane, zdaj sede bliže Atu … Zapisuje, hiti …) 

 

(Tovariš z okraja se obrne proti drugim, nato nazaj k Atu, ki ga vabi s prstom bliže. Sede 

k njemu na klop, ko Ata pripoveduje …) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA (v offu): Kaj? Píšite! Píšite! Kdó je Rus? 

ATA: Ja, Tito, ne … Saj vete, da so našega pravega Titeja žê pred vójsko poslali v 

Moskvo, pól pa so ga tam v Rusiji … mogoče celó sam Stalín, saj vete kaj … šššc po 

hitrem postopku, tak da ga je uzela magla … pól so pa poslali sém k nam njêgovega 

dvojnika … in tak je prauzapraf Rus vódo fso to našo borbo in revolucijo. Zato pa tudi 

mamo pomankanje in agrarno reformo … 

(Tovariš z okraja zaslišuje …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In kdó je tó têbi povedal?  

(Ata, kot iz puške …) 

ATA: Vanč. Je reko, da je tu na Kloju čul … 

(Predsednik KLO ugovarja …) 

PREDSEDNIK KLO: Tu ni mógo slišat! 

(Pogleda nazaj proti Učiteljici …) 

(Učiteljica takoj odkima: to ni mogoče! Tovariš z okraja vstane ob Atu in ga še kontrolira 

…) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: In komu si ti do zdáj pripovedovál? 

ATA: Nobênemu … Sámo vam … Ampak tudi vi nobênemu nê povejte  … (Ata svari 

…) Je za deset let rêsta! 

 

(Ata pogleda naprej proti mizi in zasliševalcem … Zasliševalci se spogledujejo. Učiteljica 

vzdigne ogorčeno roke, oleseni … Tovariš z okraja se ujezi … Nagne naprej, sede ves 

obupan. Podpre si obraz, ki obtožuje!) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Čuj ti, kaj se ti mogoče zajebavaš z nami? 

(Ata se vzravnano drži … Opazuje ljudi …) 

ATA: Z vami? Nê. Zakaj?  

(Predsednik partije, ki vse vidi iz začelja, se zdaj nevarno oglasi) 
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PREDSEDNIK PARTIJE: Dóbro, Malek, zdáj pa povej, kake so ble tvóje zveze z 

Vančom? Kaj je govóro pri vás? 

ATA (v offu): Nič takega … Da moramo bit rdéči … za Ruse,  

PREDSEDNIK KLO: Píšite! 

ATA:  … da je religija opij za ljudstvo … Píšite. Mêni se je zdelo fse práv, kaj je 

govóro … Nó tisto …  se tudi meni ni zdelo práv … Tisto, da je šmuglal94 z mêsom … 

Ampak, saj ste ga tudi vi jedli tovariš predsednik, pa vi tovariš míličnik in vi 

tovaršica, tudi …95 

(Pokaže proti Učiteljici z glavo, roke mu zaigrajo pred telesom. Igra malce naivnega, 

preprostega … Predsednik partije pomirja …) 

PREDSEDNIK PARTIJE: Žê dóbro, Malek … dósti o tem. 

(Tovariš z okraja je radoveden …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno mesó? 

(Od Predsednika KLO na Učiteljico …) 

UČITELJICA: Níč, níč. 

VSI: Níč posebnega! 

(Predsednik partije sprašuje z vrha, tako da menja smer pogledov. Ostro, nevarno …) 

PREDSEDNIK PARTIJE: Ti je Vanč prinéso kako propagando, kake letake? 

(Ata se obesi na to vprašanje …)  

ATA: Jê. Zémlo tistemu, ki jo obdeluje … Zato sn dóbo zemlo …  

TOVARIŠ Z OKRAJA: Je káj govóro čez oblast? 

(Ata kar vstane, sede, vstane … Vrti svojo čepico v roki …)  

ATA: Nê. Je réko, da bomo zdáj mi fsi oblast! Sámo jás mu tak nisn verjêl …  

(Začetek mize: Učiteljica, Predsednik KLO, Tovariš z okraja … Spogledujejo se, 

Učiteljica podčrtava imena zapisnika, potem se ozre proti čelu. Vsi so zbegani …) 

 

(Predsednik partije … Ljubeznivo, nagne se nazaj, zapre oči … Igra ga zabava …) 

 

PREDSEDNIK PARTIJE: In kak si se ti obnašál na svójem agrarnem, Malek?  

(Ata sedi na klopi. Pomaha z roko …)  

ATA: Kak? Nê razumem! 

                                                 
94 Na tem mestu je drug izraz izrazito dramaturške narave, saj je v filmu prikazana in dodana celotna scena s 
prepovedanim zakolom mesa, ki ga odlično odigra Peter Ternovšek. (op. p.) 
95 Spet gre za nekoliko spremenjeno vsebino in besedni red, ki pa še zmeraj ohranja mariborsko skladnjo. 
(op. p.) 
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(Predsednik KLO se zlekne v stolu, pobere svinčnik Učiteljice, ki jo zagledamo v zasuku, 

saj vleče dokazni zvezek iz svojega predala …)  

PREDSEDNIK KLO: Malek, zdaj pa prsluhni96, káj je písal tvoj sin f šoli … Izvolte, 

tovaršica učitlca, prečítajte spis Tinčeka Maleka. 

(Učiteljica pogleda proti Tovarišu z okraja, ki prikima … Ata seže z roko proti obrazu: 

zboji se! Učiteljica razpre zvezek in se poglobi vanj …) 

UČITELJICA: »Moj ata, sócialístični kulak.  

(Prebere naslov, odstavi zvezek, malce pogleda po obrazih, oslini si ustnice! Učiteljica 

začenja ponovno brati …) 

Moj ata je dóber člóvek … Najprej je bil pri Nemcih, potem pa pri Rusih. 

  

(Ata je negotov. Nasloni se na roke, trpeče in jezno posluša … Učiteljica čita …) 

Potem pa se je nekega dne97 vŕnil domov. To je bil najbolj sréčen dan v mójem življenju. 

(Ata nepremično posluša, miži: zdaj odpre oči …) 

 

Zdaj dela na želéznici in ima lepe, rjave, oči. 

 

(Tovariš z okraja: zasukamo na njegovo desno roko, z njo trka ob mizo, nestrpno …) 

 

Potem smo dobili agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedêl na štóru, ko so delili 

agrarno. Tri hektare. Moj ata se namreč dóbro znajde. Vedno nam reče, da se moramo 

dóbro znájti. Zdaj, ko imamo zēmljo, je tudi moj ata kulak. Sócialístični kulak.  

 

(Učiteljica dvigne pogled, za trenutek nad zvezkom s svojim nosom in očali. Kritično 

poblisne, potem nadaljuje … Učiteljica pozorno prebere naslednji stavek.) 

 

Zdáj bo ón fsêm jêbal mater.  

 

                                                 
96 Če bi bil lektor lahko prisoten na snemanju, se tak lapsus ne bi zgodil in bi ga na snemanju popravili. (op. 
p.) 
97 Tukaj gre spet za dramaturško spremembo zaradi tega, ker se v filmu vrne podnevi. (op. p.) 
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(Potem pohiti, saj zre zdaj proti Atu … Ata si objema obraz z obema rokama. Ves je 

nebogljen, prestrašen … Samo predse gleda …) 

 

UČITELJICA (v offu): Najrajši imam svójega ateja  v nedeljo za mizo, ko reče: Zaj 

sèm pa tudi jaz kulak.« 

(Ata obstane tako, sliši zapiranje zvezka in šuštenje papirja. Na mestu zastane, zelo tiho, 

neskončno skromno vpraša …) 

 

ATA: To je res ón písal? (Besedni red in sprememba pri deležniku, op. p.) 

(Učiteljica spusti zvezek, pokaže naslov – etiketo, pove … 

UČITELJICA: Tínčēk Málek!  

(Vsa miza onemi. Nekdo mane prste, kritično vzdihujejo, potem se oglasi Tovariš z okraja 

…) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Veš, kaj delamo mi s kulaki? 

ATA: Ne vêm. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Zapíramo jih. Zapiramo. 

(Ata se počasi drami. Skoraj pijano vpraša …) 

ATA: Tudi sócijalístične? 

(Tovariš z okraja: zmanjkuje mu volje. Zarohni glasno …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Saj socialístičnih kulakov ni, bedak! 

(Vrh tesnobe v trenutku splahne z besedami Ateja, ki upade kakor napihnjena žoga …) 

ATA: Hvala bógu! 

 

(Predsednik partije vstaja in pokaže Predsedniku Kloja, naj pripelje zaslišanje h koncu … 

Predsednik KLO vstane in se bliža Atu, vmes zaigra skrušenega človeka, nujnost 

sprememb in časa, ki se mu poskušajo prilagoditi …) 

 

PREDSEDNIK KLO: Zaj, zaj, Malek, se moramo fsi spremenit, Malek, fsi … Prit mora  

do prevzgóje srcá. Tu nótri … 

(Pokaže na srce, vse objame s pogledom, zakašlja … Ganjen bi rad bil …) 

MILIČNIK EDO: Níč vêč Stalínov voják … 

(Ata se skrušeno in hinavsko oglasi …)  

ATA: Kaj zdaj, níč vêč važno, mislim, če si bil Stalínov voják? 

PREDSEDNIK KLO: Níč vêč. Stalín je ravno najhujša … 
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ATA: Kurba? Ni mogóče … 

(Tovariš z okraja miri, zaključuje …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dóbro, dóbro …   

(Ata vstaja. Ves je zmeden. Ogleduje se, išče. Predsednik KLO ga spremlja.) 

PREDSEDNIK KLO: Malek, zaj pa idi lépo domov …  

ATA: Káj res láhko? 

PREDSEDNIK KLO: … in obdeluj svójo agrarno … In poslušaj radio, nê pa bratranca 

Vanča … In pazi, da nê boš prevêč govóro …  

ATA: Zdáj splóh nê bom vêč govóro. Níč. 

PREDSEDNIK KLO: Tak je práu, Malek! 

(Ata hodi v družbi, ob mizi se ustavi, drži se lesenega roba. Pozdravi!) 

ATA: Smrt fašizmu! 

(Ne odgovorijo, zato si povezne čepico in se spet sam zadere … 

ATA: Svobôda narodu! 

(Gre skozi vrata …) 

 

Sledi kratek prizor z miličnikom Edom, ki pa za nas ni pomemben, saj gre za filmsko 

dramaturgijo, nas pa zanima tekst, ki zadeva prizor, ki ga raziskujem. Po kratki sekvenci v 

hodniku stavbe KLO se prizor v pisarni zaključi.  

 

(Zasliševalci so sami. Predsednika, oba, Učiteljica in Tovariš z okraja, ki se prvi vzdigne. 

Objame s pogledom Predsednika …) 

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Nó, če bi téga poslál v mesto na OZNO, bi še mêne aretirali …  

PREDSEDNIK KLO: Káj bomo pa narédli z Vančom? 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Odpeljali ga bomo v mesto, na nadaljnje zaslišanje … Tud jás 

moram odkrit kakega infórmbirójevca. Nisem prišel sém na izlèt. 

(Učiteljica se zahihita čez to, vendar je vsem jasno … Predsednik partije pride mednje, 

zgrožen … 

PREDSEDNIK PARTIJE: Ampak, da je Tito tudi Rus! Prokleti ljudje, nê! Ampak tudi 

Malek ima oteževalno okoliščino, čeravno je bedak!98 

(Pride v ospredje, tudi Učiteljica, ki mu je vse bolj za petami …) 

                                                 
98 Dramaturgija filma dovoljuje tudi tako spremembo teksta in komičen element oteževalne okoliščine 
postavi na konec prizora. (op. p.) 
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UČITELJICA: Kakšno? 

(Predsednik partije ugotavlja, vrti akte v svoji roki …) 

PREDSEDNIK PARTIJE: To, da je bil f sovjétski vójski!  

UČITELJICA: Ja, pól, ma tudi olajševalno … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kakšno? 

(Prerine se v ospredje … Učiteljica ugotovi …) 

UČITELJICA: Bil je tudi v némški … 

(Vsi se družijo okrog Tovariša z okraja, ki prevzame besedo, v škornjih se sprehaja in 

premišlja glasno …) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Čeprav smo odkrili samó ênega osumljenega infórmbirójevca … 

Bodíte previdni … gotôvo jih je več, pa so se potúhnli. Če bo treba, se bom vrno in jih 

bomo naredli … 

PREDSEDNIK KLO: Pa tudi te agrarne interesénte moramo malo pritisnit. Rusi 

opravičeno očitajo, da nismo spêlali kolektivizacije do kraja. Vzeli jim bomo zêmlo in 

ustanovíli KÓZE. Kmetijske obdelovalne zadruge, zapómnite si KÓZE. Čakamo na 

nóve direktive!  

 

(S Tovarišem z okraja hiti proti vratom, drugi kar obstanejo, kakor bi čakali novega 

revizorja!) 
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5    Sklepno poglavje – ugotovitve in rezultati korelacije v okviru jezikovnih ravnin 

       

Kot ste lahko opazili v analizi odrskih izvedb, se režijske, dramaturške in lektorske 

zasnove na nekaterih delih močno razlikujejo med seboj. Razlike se kažejo tako v 

izgovoru kot v dodanih ali odvzetih stavkih, to so bile mnogokrat igralske domislice 

zaradi lažje interpretacije. Kljub vsemu je ena osnovna skupna značilnost vseh odrskih 

izvedb. Vse predstave po govorni plati težijo k mariborskemu pogovornemu jeziku, ki se 

je skozi celotno obdobje nastajanja teksta in uprizoritev oblikoval ter spreminjal v 

podobo, ki sem jo opredelil v drugem poglavju in ki ga je strokovno obdelala dr. Zinka 

Zorko. Seveda obstajajo razhajanja in nedoslednosti, ki sem jih v opombah že sproti 

zapisal. Te razlike in nedoslednosti so nastale predvsem zaradi artificielnosti gledališkega 

lektorstva. Zdaj bom po posameznih jezikovnih ravninah še jasneje opredelil govorjeno 

ravnino v Partljičevi bridki komediji ter tako upravičil podnaslov diplomskega dela, kjer 

sem omenil korelacijo med dramsko predlogo in odrsko oziroma filmsko izvedbo.   

 

Če sledim dramaturgiji drugega poglavja, kjer sem opredelil mariborski pogovorni jezik, 

naj se najprej osredotočim na pogovorni in zborni jezik. V nobeni izvedbi Kulaka ne gre 

za zborno izreko. Okolje, kamor je predstava oziroma tekst postavljen, je jasno definirana 

vas Pesnica pri Mariboru, kjer je avtor odraščal. Temu se ne da izogniti, saj se že sama 

predstava začne s tekstom Tinčka Maleka, ki govori o Urbanu, kjer ljudje lahko 'primejo 

sonce'. Nedvomno smo se lektorji odločali za pogovorni jezik z mariborskimi prvinami. 

Ponekod se ohranjajo dolgi infinitivi, o čemer govori Anton Bajec. To se je zgodilo v 

ljubljanski predstavi, ne pa v vseh drugih izvedbah, pa še tu prihaja do odstopanj, kot 

boste lahko opazili. Zakaj prihaja do teh pojavov, lahko opredelimo le s trenutno 

aktualnostjo pogovornega jezika. Dolgi infinitivi so v današnjem gledališču rabljeni v 

zborni izreki na odru, in sicer  takrat, ko gre za zborno naglaševanje in rabo besed. Čeprav 

se gledališki lektorji sprašujemo, zakaj prihaja do tega pojava (uporabe kratkih 

infinitivov), in čeprav se nam zdijo kratki infinitivi v določenih predstavah povsem 

nepotrebni, se jim zaradi režiserske in dramaturške direktive ne moremo izogniti. Pojav je 

aktualnost in živa govorica, ki je trenutno v rabi. Pri Kulaku je v ljubljanski Drami še bilo 

mogoče uporabljati dolge infinitive, ki pa mimogrede ne delujejo niti malo arhaično ali 

nenaravno. Živa slovenščina, ki jo je v svoji knjigi leta 1959 naslovil Mirko Mahnič, je še 

danes edina zanesljiva koordinata, okoli katere se vrtijo gledališke predstave. Njene 

zakonitosti se prilagajajo trenutni situaciji, pragmatičnim značilnostim sporočanja ali, kot 
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v svoji študiji Drama in gledališče piše Andrej Inkret: »Tadeusz Kowsan, ki je danes v 

svetu med glavnimi tvorci semiologije gledališča, navaja v razpravi Znak v gledališču: 

Uvod v semiologijo gledališke umetnosti trinajst 'znakovnih sistemov', ki z različnimi 

označevalskimi  funkcijami in v različnih medosebnih razmerjih sestavljajo 'semiozo' 

gledališke predstave. To so: (1) govor, (2) ton oziroma govorne infleksije, (3) mimika 

obraza, (4) kretnje, (5) fizično gibanje v prostoru, (6) šminka, (7) frizura, (8) kostum, (9) 

rekviziti, (10) scenografija ali dekor, (11) osvetljava, (12) glasba in (13) šumi.99 Vse to 

smo spoznavali pri predmetu dr. Marije Stanonik, ko smo v slovstveni folkloristiki 

obravnavali različne variante, ki so seveda odvisne od vseh teh omenjenih 'znakovnih 

sistemov'. Več o dramaturški vlogi korelacije bom omenil v naslednjem poglavju, kjer 

bom skozi gledališko-lektorske smernice spregovoril o »premiku iz jezikovnega, zgolj 

besednega izraza, predstavljanja oziroma označevanja, na katerem je zasnovana literarna 

umetnost, v posebno 'čez-jezikovno ali paralingvistično formo teatralnega prikazovanja: 

igralskega predstavljanja jezika kot govora«100.  

 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Če jih niste opazíli, je to dokaz (znak), da niste blí dovólj budni 

in da so se znali dôbro potúhnit. 

PREDSEDNIK KLO: Saj, tŕdo ga bomo prijeli … Bomo videli, kaj ve! 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Jaz moram tudi nekaj izróčit načêlniku OZNE. Naj rečem, da 

sèm bil tu na izletu?  

UČITELJICA (smeh): Ja, saj, saj … 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Usákega človéka je treba (moramo) nadzírat, (razumete), kajti 

člóvek je naše največje bogastvo … 

 

Slednji odlomek iz ljubljanske predstave priča sicer ravno o nasprotnem dogovoru z 

lektorico Nado Šumi glede ohranjanja dolgih infinitivov. Hkrati pa v diplomskem delu s 

tem dokazujem, kako živa je govorica v gledališču in na odru in da je edino pravilo tisto 

pravilo, kjer se moramo ravnati po notranjem toku misli, dramaturgije in režije.  

 

                                                 
99 Andrej Inkret, 1986: Drama in gledališče, Ljubljana: Državna zložba Slovenije. Literarni leksikon, 
devetindvajseti zvezek. 82-83. 
100 Andrej Inkret, 1986: Drama in gledališče, Ljubljana: Državna zložba Slovenije. Literarni leksikon, 
devetindvajseti zvezek. 81. 
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Posvetimo se dialektološkemu sklepu in ugotovitvam, ki niso zgolj filozofsko zastavljene, 

temveč prikazujejo dejansko izvedbo posameznih predstav v Mariboru, Ljubljani, Celju in 

na filmu. 

 

                5.1 Glasoslovje 

 

Največ refleksov mariborskega pogovornega jezika sem našel prav v glasoslovju. 

Naglaševanje in melodija sta bila poglavitna smerokaza pri oblikovanju gledališkega 

oziroma filmskega govora. Kot sem že omenil, nisem zasledil diftongov, saj velja v 

gledališču pravilo, da je to znamenje nižjega pogovornega jezika, to pa v večini primerov 

ne ustreza normiranemu govoru na odru. 

 

Če sledim akcentuaciji, potem najdem naslednje reflekse. Široki ô se večinoma izgovarja 

kot ozki: nó namesto nô, ón namesto òn, dóbro namesto dôbro, dósti namesto dôsti 

(vendar se v izvedbi ljubljanske Drame pri Tovarišu z okraja pojavlja zadôsti in pri 

Učiteljici v SLG Celje dôbro in òn)101 , dovólj namesto dovòlj, nóvi namesto nôvi, svójo 

agrarno namesto svôjo (tu prihaja še do oblikoslovne zamenjave svojo, mojo …), člóvek 

namesto člôvek, v mójem življenju namesto v môjem življenju, tvóje zveze namesto tvôje 

zveze. Pojavlja se tudi zveza: »A ti vzgajaš svóje otróke (namesto svôje otrôke) v 

naprednem sócialístičnem duhu …« In vendar se pri Učiteljici kaže raba zbornega akcenta 

(dolg širok ô), toda tokrat v ljubljanski Drami: »Pazíte, kaj govoríte pred otrôkom!« Prav 

tako se pojavlja svobôda narodu pri Poldetu Bibiču. Vendar se o oži tudi v samostalniku 

vójska namesto vôjska. V primeru KÓZA je sicer mišljena kratica za kmetijsko 

obdelovalno zadrugo, vendar je jasno, da gre tudi za metonimijo v smislu živali, 

imenovane KÔZA. 

 

Zanimivo je, da se pojavljajo diferenciacije v naglaševanju, ki so največkrat osebne 

poteze igralca. Recimo, pri liku Tovariša z okraja v ljubljanski Drami in v Celju. Tako v 

enem stavku najdemo dve podobni in hkrati različno izgovorjeni povedi. Dare Valič 

(Tovariš z okraja v Ljubljani): »Nô, če bi têga pripêljal na OZNO v mesto, bi še mene 

zaprli.« In David Čeh v Celju: »Nô, če bi têga poslal na UDBO v mesto, bi na kóncu še 

mene aretirali …«  

                                                 
101 Igralka, ki je igrala lik Učiteljice v Celju, je prebrala celotno pismo, ki ga je napisal Tinček, v knjižni 
slovenščini, kar sem že omenil, tako da bere tudi člôvek, òn in dôbro. (op. p) 
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To je samo eden od primerov. Če vzamemo pod drobnogled še več takšnih povedi, kar 

lahko razberete iz praktične analize, najdemo še:  

 

ATA: Ja, Tito … Saj vete, da je bil naš pravi Tito najprej, žê pred vójsko, v Rusiji … pa 

so ga Rusi … mogoče sam Stalín, saj vete kaj … šššc v lógoru … pól pa so poslali sém 

njêgovega dvojnika … bli so z njim u stalni zvezi … in tak je prauzaprau Rus vódo uso 

to borbo in revolucijo in agrarno reformo … (mariborska Drama) 

 

ATA: Ja, Tito, ne … Saj vete, da so našega pravega Titeja, žê pred vójsko poslali v 

Moskvo, pól pa so ga tam v Rusiji … mogoče celó sam Stalín, saj vete kaj … šššc po 

hitrem postopku, tak da ga je uzela magla … pól so pa poslali sém k nam njêgovega 

dvojnika … in tak je prauzapraf Rus vódo fso to našo borbo in revolucijo. Zato pa tudi 

mamo pomankanje in agrarno reformo … (ljubljanska Drama) 

 

ATA: Ja, Tito, né … Saj vete, da je bil naš Tito najprej, žê pred vójsko, v Rusiji … pa so 

ga tam … saj vete kaj (Pokaže z gesto, kot da so mu zavili vrat, zraven še uporabi 

onomatopejski izraz škripanja, op. p.) … mogoče sam Stalín … pól so pa poslali sém 

k nam njêgovega dvojnika … in tak je prauzaprau Rus vódo fso to bórbo pa revolucijo 

pa agrarno reformo … (SLG Celje) 

 

ATA: Ja, Tito, ne … Saj vete, da so našega pravega Titeja, žê pred vójsko poslali v 

Moskvo, pól pa so ga tam v Rusiji … mogoče celó sam Stalín, saj vete kaj … šššc po 

hitrem postopku, tak da ga je uzela magla … pól so pa poslali sém k nam njêgovega 

dvojnika … in tak je prauzapraf Rus vódo fso to našo borbo in revolucijo. Zato pa tudi 

mamo pomankanje in agrarno reformo … (Viba film) V zadnjem stavku lahko 

opazimo onemevanje  zvočnika j pri samostalniku pomanjkanje. 

 

Največ je podobnosti med filmom in predstavo v ljubljanski Drami, saj je lik igral isti 

igralec Polde Bibič. Pod drobnogled sem v zgornjih vrsticah vzel enega krajših 

monologov v Socialističnem kulaku, kjer lahko razberemo in dokažemo besede Andreja 

Inkreta v že omenjeni študiji Drama in gledališče, in sicer: »Specifična logika gledališke 

kreacije – za katero je značilno, da je zmerom aktualna in v konkretnem prostorsko-

časovnem smislu tudi absolutno sinhrona s procesom komunikacije – torej odločilno 
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sodeluje že pri formiranju literarne strukture dramskega besedila. Toda drama kot 

literarna umetnina eksistira seveda tudi neodvisno in sama zase. Hkrati pa je prav kot 

literarna umetnina tisti temelj, ki praviloma konstituira tematsko in smiselno vsebino 

gledališke predstave ter ji zagotavlja notranjo koherenco. Drama je torej prav kot literarna 

umetnina tudi virtualna predstava. Zaradi tega je gledališko predstavo mogoče razumeti 

kot mejni primer literarne umetnosti in dramo eo ipso verbaliziran spektakel (Andrej 

Inkret 1986: 80).«  

  

Značilen je premik naglasa pri besedi mesó (mêso). V predstavah se sicer pojavljajo 

različne verzije. V Celju in na filmu se večinoma izgovarja mêso, v Ljubljani in prvi 

izvedbi v Mariboru pa mesó. Možno je najti naslednje premike: s končnega o na e v 

besedi lépo namesto lepó (TOVARIŠ Z OKRAJA: Fsê, zdaj pa nam lépo sam povej! – 

Viba film; PREDSEDNIK KLO: Zaj pa idi lépo domov in obdeluj svójo agrarno …) in 

sámo namesto samó (Tovariš z okraja: Sámo malo! – SLG Celje) in podoben umik pri 

Viba filmu: Káj res láhko (namesto lahkó) … Še en umik sem našel v svojilnem zaimku 

njegóvo mapo, ki se glasi njêgovo mapo. V tem primeru gre prav tako tudi za spremembo 

kvalitete poudarka: ozek v širok, vendar v obeh primerih to ne vpliva na kolikost, ki ostaja 

dolga. Omeniti velja premeno, ki velja za vokal i, in sicer v naslednjem primeru, kjer bi 

moral biti poudarek na drugem in ne na prvem i: Tovariš míličnik! (SLG Celje) 

 

Refleksi pri vokalu e so naslednji. Mariborski govor ne pozna podaljšanega e, ki prehaja v 

i pred r. V našem prizoru nisem zasledil kratkega širokega e-ja na zadnjem ali edinem 

zlogu, ki bi se podaljšal v dolg ozek vokal, in sicer v primerih: interès, nasvèt … Na 

posnetkih je te reflekse možno najti  v drugih prizorih, kot tudi reflekse velelnikov, kjer je 

namesto dolgega širokega e-ja dolg, vendar ozek vokal, tipa: pripéljite namesto pripeljíte. 

(Na tem mestu gre tudi za umik naglasa.) V našem prizoru se pojavlja v vprašalnem 

stavku »kak je ime njêgovi hčérki …« Torej, imamo spremembo na samostalniku hčerka 

in svojilnem pridevniškem zaimku njegov, kjer se pojavi naglas na e-ju namesto na o-ju. 

Prihaja še do redukcije o pri vprašalnem prislovu 'kako'. Sem lahko štejemo še 

samoglasniški upad, kot je v naslednjih primerih: železnčar, tovaršica, odpustnco, velke, 

sn in bli,102. Pri glagolih sem opazil še več samoglasniških upadov, kot so mormo, 

                                                 
102 Tu gre že za oblikoslovno značilnost atematskega glagola biti, kjer tudi končni m prehaja v n. Zraven 
tega v Mariboru in v Celju prihaja še do variant sêm in sém, še posebej pri likih, ki so vpleteni v pogovor z 
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spustmo in prsluhni. Druge redukcije bom omenil pri oblikoslovju na primeru deležnika 

na -l. 

 

Refleksi za vokal -a se kažejo v osebnem zaimku jás, kjer sicer ne prihaja do 

zaokroženega a-ja.  

 

Vokal -i je mnogokrat dolg103 namesto kratek, tako v nikalnem zaimku in števniku níč. 

Pojavlja se tudi naglas na prvem i pri samostalniku míličnik. Vokal i je tudi reduciran v 

glagolih izgledati in imeti: zgleda, mam. V teh primerih gre za onemevanje nenaglašenega 

-i v začetku besede. Omeniti moram onemevanje vokala -i v nedoločniku. Dr. Zinka 

Zorko opisuje nekaj pojavov v nenaglašenem vokalizmu na levem bregu Drave. Sam sem 

že omenil, da le izvedba ljubljanske Drame deloma ohranja nedoločnik: 

ATA: (seže v denarnico) Ampak tega ne smem nobenemu (nikomur) dati (dat) … (str. 35 

t. d.)104; 

ATA: (seže v denarnico) Ampak tega ne smem nobenemu dat … (SNG Maribor); 

 ATA: (seže v denarnico) To ne smem nobenemu dati … (SNG Drama Ljubljana); 

 

ATA: (seže v denarnico) Samo téga ne smem nobenemu pokazat … (SLG Celje); 

ATA: Ampak ne smem dat iz rok … (Viba film). 

 

Če opravim kratko analizo zgornjih primerov, lahko vidimo, da niti sam avtor v svojem 

delu ne določa končnega konstrukta glede nedoločnika. Zdi se, da je večna dilema 

prerasla Župančičevo idejo o škodi, ki jo napravi izguba vokala i v nedoločniku, saj si v 

zadnjem času dovoljujejo uvedbo dolgega nedoločnika na oder le didaktične oziroma 

poetične predstave, kot je bila v zadnjem času predstava na Ptuju Žabe, ki jo je režiral 

Jernej Lorenci. Nada Šumi, lektorica v ljubljanski Drami, je sledila študiji Antona 

Bajca,105 medtem ko sva se z lektorico Emico Antončič odločila za redukcijo 

                                                                                                                                                  
atejem, medtem ko ata vsaj v Ljubljani, na filmu in v Celju dosledno uporablja sn, v Mariboru pa se je 
lektorica odločila za pravilno izreko səm. (op. p.) 
103 Dolgi i  se je razvil iz etimološkega i. »Dolgi i, ki se lahko zateza, je nastal iz stalno dolgega, 
staroakutiranega, podaljšanega kratkega, umično naglašenega in tujega i pred r pa tudi iz jata (2. poglavje, 
24). 
104 Iz virov: Tone Partljič, 1984: Moj ata, socialistični kulak. Ljubljana: Zbirka Dramska knjižica 28 in Tone 
Partljič, 1985: Moj ata, socialistični kulak. Maribor: Založba Obzorja Maribor. (op. p.) 
105 Hkrati pa na drugi strani že opozarja na zmernost in da zgolj kratki infinitivi še ne pomenijo 
pogovornosti v jeziku ter da je za to potrebna tudi kakšna redukcija, kar se večkrat pokaže kot narečni 
govor, ne več pogovorni (Anton Bajec 1955/1956: 162).  (Več o tem na strani 19, 20 in 21 t. d.) 
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nenaglašenega –i v nedoločniku. Ostale redukcije so skušale slediti normativom splošnega 

pogovornega jezika. Le-te se kažejo v oblikoslovju, predvsem pri rabi deležnika na -l. 

 

Umik naglasa se kaže tudi z u-ja na o v besedni zvezi hvala bógu namesto hvala bogú. 

Dolgi u, ki je praviloma odraz dolgega u, staroakutiranega in umično naglašenega 

kratkega u, se kaže v besedi lúpo (Kartoške sn lupo …). 

 

Med konzonanti je najbolj izpostavljen zvočnik v, ki se izgovarja kot pred soglasnikom in 

na koncu besede: fse, fsi, fseeno, pravzapraf, f šoli, f sovjetski, ftaknili, fsklikno. 

 

Izpust d pri časovnem prislovu zaj namesto zdaj se pojavlja samo pri liku Predsednika 

Kloja, in sicer se na filmu pojavi celo v podvojitvi ali geminaciji. 

 

Samoglasniški r se izgovarja s polglasnikom pred r (bǝrki): S Stalínom je kónec … nê bo 

nam več kázo svójih bêrkou (SLG Celje); S Stálinom je kônec … nê bo nam več kázal 

svójih brkof (SNG Drama Ljubljana); Stalinom je kónec … nê bo nam več kázal svójih 

brkov (SNG Maribor). Kot lahko vidimo v treh primerih, samo v Celju prihaja do 

različnega govora pred r, in to prav zaradi igralca, ki nekoliko pretirano smeši svoj lik. 

 

Potrdim lahko ugotovitev, da se v predstavi pojavljajo besede z dvema naglasoma, in sicer 

v izpeljankah s tujo podstavo (UČITELJICA: »Moj ata, sócialístični kulak.). Vendar 

ponovno prihaja do nedoslednosti zaradi govornega položaja (TOVARIŠ Z OKRAJA: 

Saj socialístičnih kulakov ni, bedak!)  

 

Palatalnost lj se izgublja v nekateri zvezah. V našem primeru v samostalniku zemlja: 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ravno ti agrarni posestniki se obnašajo, ko da je zemla njihova 

in ne državna. (SNG Maribor) 

 PREDSEDNIK KLO: Si kdaj pomíslo, kak si se obnašál, ko si dóbo zemlo? (SLG Celje) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ravno ti agrarni posestniki se zdaj obnašajo, ko da je zemlja 

njíhova ne pa državna. (SLG Celje) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ravno ti agrarni posestniki se obnašajo, ko da je zemlja njíhova 

in ne državna. (SNG Drama Ljubljana) 

ATA: Zémlo tistemu, ki jo obdeluje … (SLG Celje) 
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TOVARIŠ Z OKRAJA: Ravno ti agrarni posestniki se zdaj obnašajo, ko da je zemlja 

njíhova ne pa državna. (SLG Celje) 

ATA: Zato sn dóbo zemlo …  (Viba film) 

PREDSEDNIK KLO: Vzeli jim bomo zêmlo in ustanovíli KÓZE. (Viba film) 

 

Izgubljanje palatalnosti pri lj lahko zasledimo še v besedi dovolj. TOVARIŠ Z OKRAJA: 

»Bódite previdni … če nê bo ta Vanč dovól,« … in  … vnášal je dezinformacije, paniko, 

kázal je znake oblastižélnosti. (SLG Celje) Prav tako sem v predstavi SLG Celje zasledil 

stavek, ki ga izgovori ATA, kjer prihaja do omenjene onemitve: »… Da so me patrule 

spustle …« 

 

V predstavi SNG Maribor bi veljalo omeniti še repliko, kjer prihaja do premene lj v l, in 

sicer ob koncu prizora, ki sem ga vključil le v tem primeru, saj je vzet iz prve verzije 

dramske predloge. TINČEK (priteče iz šole): Mama, mama, kam so pelali ateja? Olga, 

zakaj je tisti tvoj Edo pelál ateja … Povejta, kam so ga pelali … Vendar sem zasledil 

podoben refleks v predstavi v Celju, kjer si je igralec, ki je igral glavno vlogo, ob koncu 

sam dodal tekst: »Kaj bojo rekli na vasi, če me bote vklenjenega peláli čez vas.«  

 

Besedna intonacija je padajoča, medtem ko so ekspiratorično (izdišni glasovi) močni, 

kakor je to opisala dr. Zinka Zorko. Vendar je najbolje zadel melodijo mariborskega 

govora prav Polde Bibič, ki izhaja iz tega okolja. Drugi igralci so se bolj ali manj 

približali temu idealu. Večinoma so izhajali iz svojih izkušenj, če so imeli stik z 

mariborskim govorom. Hkrati je velikokrat odmikom od melodije in intonacije botroval 

govorni položaj lika, ki je bil povezan z dramaturgijo dramske in režijske zasnove. Pri 

vseh igralcih je prav tako čutiti, da so uporabljali melodijo in intonacijo v komične 

namene ter da so velikokrat pretiravali v svojem doživljanju mariborske govorice. 

 

              5.2 Oblikoslovje 

 

 

V oblikoslovju sem v drugem poglavju najprej omenil napačno rabo spola, predvsem 

feminizacijo nevtrov. Tokrat moram ugotoviti, da do teh sprememb v tekstu ni prihajalo 

in da jezik ohranja tako vse tri spole kot tudi pravilno rabo le-teh. Lektorji se namreč za 
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tak poseg neradi odločamo, saj je to znak nižje govorne kulture in rabe zelo nizkega 

jezika v govoru.  

 

Nasprotno pa v govoru najdemo kar nekaj nezbornih sklonov predvsem v mestniku in 

orodniku, pa tudi raba tožilnika namesto mestnika je uporabljena (ATA: Ja, jás sn služo 

Stalína … [SLG Celje]) 

.  

PREDSEDNIK KLO: Káj bomo pa narédli z Vančom? (Viba film) 

PREDSEDNIK PARTIJE: Dóbro, Malek, zdáj pa povej, kake so ble tvóje zveze z 

Vančom? (Viba film)106  

TOVARIŠ Z OKRAJA: Soočli te bomo z Vančom. (SLG Celje) 

ATA: Teléčjo mêso … (SNG Drama Ljubljana) 

 

Prav tako lahko opazimo nepravilno daljšanje osnove pri rodilniku in spregatev 

brezpriponskih glagolov (véte, bóte, máte).   

ATA: … Saj véte, da so našega pravega Títeja … (Viba film)  

ATA (v offu): Mi bote dali nazaj? (Viba film) 

ATA: Kaj bojo rekli na vasi, če me bote vklenjenega peláli čez vas. (SLG Celje) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Ja. Tu mate spis … (SLG Celje) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Kdaj se bote naúčli mislit dialektično? (SLG Celje)107 

ATA: Pa ja ne bote rekli, da je Stalín kurba108 … (SNG Drama Ljubljana) 

 

 V drugem poglavju sem to značilnost označil podaljševanje osnov z j, kot tudi spregatev 

brezpriponskih glagolov. Pojavlja se še v spisu, ki ga prebere Učiteljica: Najrajši imam 

môjega109 ateja, ko séde v nedeljo za mizo in reče: Zdaj sèm pa tudi jaz kulak.«  

 

                                                 
106Vendar Predsednik KLO v predstavi SNG Drama Ljubljana in SNG Maribor: Kake so blê tvóje zveze z 
Vančem? Podobno je v zapisu v lektorski knjigi Emice Antončič: Soóčli te bomo z Vančem. 
107 Zadnja dva primera dokazujeta, da se je celjski igralec, ki ima organski govor iz Ruš na Štajerskem, zelo 
približal mariborskemu pogovornemu jeziku, medtem ko sta se Dare Valič in Bine Matoh skušala držati 
govornega položaja, ki ga nareka lik Tovariša z okraja. Tako sta le dramaturško opravičila svoje spopadanje 
s pogovornim jezikom. Nekatere besede, ki so jima teže šle z jezika, sta pač spremenila v sebi razumljiv 
jezik. Tako lektorji delamo pri vseh predstavah, saj včasih na ta način olajšamo igralcu stik z njegovim 
organskim govorom. (op. p.) 
108 V Slovenskem pravopisu je izraz označen s kvalifikatorjem nizk., zato ga v komedijah rabimo v 
izključno sarkastične namene. V našem primeru gre pravzaprav za ironijo vsakega političnega sistema. (op. 
p.) 
109 V tem primeru gre še za nepravilno rabo svojilnega zaimka: namesto svojega očeta – mojega ateja. (op. 
p.) 
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V rodilniku se končni -ov lahko izgovarja kot -of: 

TOVARIŠ Z OKRAJA: S Stalínom je kónec … nê bo nam več kázo svójih bərkou. (SLG 

Celje) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: S Stálinom je kônec … nê bo nam več kázal svójih brkof. (SNG 

Drama Ljubljana) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Stalinom je kónec … nê bo nam več kázal svójih brkov. (SNG 

Maribor)110 

 

V drugem poglavju sem omenil še navezno obliko ponj, ki je v mariborskem pogovornem 

jeziku rabljena kot anticipacija j: pojn. Tokrat ugotavljam, da v našem prizoru ni take 

rabe, saj je pravilno rabljena navezna oblika v predstavi SNG Drama Ljubljana. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: (miličniku) Pojdi ponj … (predsedniku Kloja). V filmu je ta 

oblika izpuščena, prav tako v Celju in v Mariboru.  

 

Sedaj se bom lotil deležnika na -l, najobsežnejše značilnosti v oblikoslovju mariborskega 

pogovornega jezika, ki se pojavlja v naši filmski in odrskih izvedbah. To je raba deležnika 

na -l. 

 

so se potúhnli                                                so se potúhnili 

se bom vŕno                                                   se bom vŕnil 

bomo narédli                                                 bomo naredíli 

pazi, da nê boš prevêč govóro                      pazi, da ne boš preveč govóril 

 

Vendar:  

ATA: To je res ón písau? (Viba film) 

ATA: Ón je to píso? (SLG Celje) 

ATA: To je ón píso? (SNG Drama Ljubljana) 

ATA: Ón je to písau? (SNG Maribor)111 

 

                                                 
110 V filmu so ta tekst izpustili, medtem ko lahko zasledimo, da je Dare Valič, ki je sicer imel višji nivo 
govora v svojem liku kot David Čeh v Celju, v tem primeru najbrž sledil lektorici Nadi Šumi. Sam sem se v 
Celju izogibal rabe vokala na tak način, vendar predvsem na podlagi očitkov, ki jih zdaj spoznavam za 
neupravičene. 
111 Ta odlomek bi prav lahko uvrstil v podpoglavje skladnje, saj gre za tipično spreminjanje besednega reda. 
(op. p.) 
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Še enkrat več s slednjimi primeri potrjujem očitno razliko med dramsko predlogo in 

odrsko izvedbo. Hkrati sta čas in prostor tista, ki pogojujeta tudi odrski govor, ki se 

razlikuje tako v lektorskem zapisu kot tudi v igralčevem psihološko odigranem prizoru. 

Naj nadaljujem s primeri v deležniku, ki bodo odslej navedeni zgolj v mariborskem 

pogovornem jeziku, saj je odstopanje prej izjema kot pravilo. 

 

ti je Vanč prinéso                                    ti je Vanč prinésel 

zato sn dóbo zemlo                                  zato sem dobíl zemljo 

tu ni mógo slíšat                                      tukaj ni mógel slíšati 

krompir sn lúpo                                       krompir sem lúpil  

jás nisn níč narédo                                   jaz nisem nič narédil   

jaz sn míslo                                               jaz sem míslil  

si pomíslo                                                  si pomíslil 

sn pobégno                                                sem pobégnil 

nisn spústo                                                nisem spústil 

sn jo vzljúbo                                             sem jo vzljúbil 

sn jo gnojíu                                               sem jo gnojíl 

sn jo okopávau                                         sem jo okopával 

védo sn                                                      sem védel 

jih niste opázli                                          jih niste opazíli 

je vódo                                                      je vôdil 

je naróčo                                                  je naróčil 

nê bo kázo                                               ne bó kázal 

sn slúžo                                                    sem slúžil   

sém se spómno                                        sèm se spômnil 

sn dóbo                                                    sem dobíl  

je povédo                                                 je povédal  

si spodbújo                                              si spodbújal    

si príšo                                                     si prišèl  

si délo                                                      si délal 

je réko                                                      je rékel 

je fsklíkno                                                je vzklíknil  

bo zvédo                                                   bo zvédel 

je šóu                                                        je šél     
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V mariborski odrski izvedbi sem našel nekaj primerov delnega odstopanja v naglašanju, 

ki pa še zmeraj sledijo pogovornemu jeziku. 

 

je naredíl                                                  je narédil  

jih bomo naredíli                                     jih bomo naredíli 

ídita                                                          pojdíta 

bote uklénli                                             boste vkleníli 

 

Lik očeta je najbolj dosleden v svojem govoru v vseh izvedbah, saj je pravzaprav najbolj 

tipičen predstavnik malega človeka (Jože Malek). Hkrati gre za naslovno vlogo, saj je 

naslov komedije Moj ata, socialistični kulak, kjer že sam naslov pove, da gre za 

severovzhodni del Slovenije, kjer se redko pojavlja oče ali očka. 

 

Kazalni zaimek ta, ki ga Mariborčani večinoma uporabljajo kot tóti, sem našel le v dveh 

primerih, sicer pa gre za pravilno rabo zaimka.  

ATA: Zaradi tistih letakov sn dóbo tisto mójo agrarno … (SLG Celje) 

Vendar:  … Za vsako drevó sn se mogo borit s totimi kulaki … (SLG Celje) 

PREDSENIK KLO: Poglej, Malek, kaj si narédo s toto112 agrarno zemlo? (SLG Celje)   

 

V našem primeru lahko potrdim le, da je raba kazalnega zaimka tóti prej izjema kot 

pravilo. Sicer prihaja tudi do zelo zanimivih neskladij v določbah uporabe zaimka. Morda 

prihaja do teh neskladij ravno v Celju, kjer sem sam opravil lekturo, vendar sem zaradi 

svoje mladosti in neizkušenosti napravil kar nekaj nedopustnih nedoslednosti.  

 

Zaimka nobeden, ki se zamenjuje z dobeden, nisem našel v nobeni od replik. (ATA: 

Nobênemu … Sámo vam … Ampak tudi vi nobênemu nê povejte  …) V tem primeru so 

lektorji večinoma menili, da bi bil govor preveč znižan. Sem pa našel refleks vprašalnega 

zaimka kateri (kêri) oziroma v našem primeru gre za oziralni zaimek. 

ATA: Zémlo tistemu, keri jo obdeluje. (SNG Drama Ljubljana) 

ATA: Zémlo tistemu, ki jo obdeluje. (SLG Celje)  

 

                                                 
112 V celjski predstavi smo uporabljali tipičen mariborski kazalni zaimek toti. (op. p) 
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Po eni plati smo se v Celju izogibali prevelikega nižanja jezika, po drugi plati pa je 

organski govor igralcev s koreninami na Štajerskem v določenem čustvenem afektu 

privabil na površje zelo neobičajne in nizke pogovorne verzije. Sicer sem v tem primeru 

oziralni zaimek zmeraj želel uporabljati v mariborski obliki, a so se igralci temu zelo 

upirali, a vendar, kakor sem že omenil, se včasih niso mogli upreti lastni naravi, v katero 

nas sili sam avtor Tone Partljič. Tudi v Mariboru so se po besedah lektorice Emice 

Antončič izogibali prevelikim spremembam v govoru in so uporabili pravilno obliko 

(ATA: Zémlo tistemu, ki jo obdeluje …). S tem diplomskim delom dokazujem, da je prav 

mariborski pogovorni jezik tisti, ki v bridki komediji zaradi dramatskih razsežnosti daje 

žlahtnost in sočnost. 

 

Imperativ ima posebno mesto v mariborskem pogovornem jeziku, in sicer sem našel nekaj 

sprememb in nekaj skladnosti s Slovenskim pravopisom. Píšite se uporablja pravilno, 

medtem ko ima naslednji primer naglas na prvem in ne na drugem zlogu, kot je to pri 

velelniku v navadi. Tovariš z okraja: Bódite previdni … (SLG Celje) Vendar tudi na tem 

mestu prihaja do različnih variant v različnih odrskih izvedbah: Bodíte previdni … (SNG 

Drama Ljubljana) Še nekaj je primerov pravilne rabe imperativa:  

UČITELJICA: In pazíte, kaj govoríte pred otrôkom … (SNG Drama Ljubljana) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Sédite, tovariš Malek! (SNG Drama Ljubljana) 

 

Naslednji primeri so primer naglasa, ki ni zapisan v Slovenskem pravopisu, temveč ga 

uporabljajo predvsem Štajerci v svojem lokalnem govoru: 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Pústite jih … (SLG Celje, SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor) 

PREDSEDNIK KLO: Pústite to mêso. (SLG Celje, SNG Drama Ljubljana, SNG 

Maribor) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Razlóži … Kdó je Rus? (SLG Celje) 

EDO: Kapo dól! (SNG Drama Ljubljana) 

 

Nekaj primerov bi sicer spadalo bolj v podpoglavje, kjer bom spregovoril o besedju, 

vendar se mi zdi prav, da omenim na tem mestu, saj gre za rabo velelnika, in sicer ídi 

namesto pójdi in prečítajte namesto preberíte.  

 



 92

V drugem poglavju sem omenil naglasno dvojnico v trizložnicah za nedoločnik, ki je v 

mariborskem pogovornem jeziku naglašena vedno na prvem zlogu. Temu problemu bom 

posvetil nekaj naslednjih vrstic in tudi skušal ovrednotiti ugotovitve. 

 

'Dvonaglasnice', to so besede, kjer Slovenski pravopis dovoljuje poudarek na drugem ali 

tretjem oziroma na prvem ali drugem zlogu. V takih primerih se lektorji pri mariborsko 

obarvanem govoru skoraj zmeraj odločamo za naglas na prvem zlogu in nasprotno za 

osrednji slovenski pogovorni jezik. 

 

Naj naštejem nekaj takih primerov iz našega prizora Zasliševanje oziroma Komisija. V 

filmskem scenariju ima naš prizor celo naslov Krajevni ljudski odbor, česar ne smem 

zanemariti. 

ATA: Dvájsetega sédmega tísoč dévetsto štirinájst113 … (Viba film) V tem primeru 

ostaja poudarek na drugem zlogu, ker bi Štajerci sicer rekli štírinajst. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Druge so ftáknili v-ujétništvo, … (SLG Celje) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: … tákrat pa jih bomo odkríli ali pa naredíli, razumeta … in 

dóbro … ga bomo že poklicáli, ko ga bomo rabíli, kje je njegôva mapa … 

 (SNG Drama Ljubljana) V tem primeru gre za pravilno rabo. 

 

Kot sem citiral dr. Zinko Zorko, so prislovi po tvorbi enaki knjižnim, vendar v določenih 

primerih prihaja do zgoraj omenjene rabe dvojnic. (PREDSEDNIK KLO: Saj, tŕdo ga 

bomo prijeli … - SLG Celje, SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor.) Uporabljajo se tudi 

kot smerni prislovi pred glagoli. Na primer: TOVARIŠ Z OKRAJA:  … Bo pa tale Vanč 

gòr pláčal. (SNG Drama Ljubljana) 

 

             5.3 Skladnja 

 

Tvorba priredno in podredno zloženih povedi se razlikuje od knjižne, saj je živa govorica 

včasih zelo razčlenjena in potrebuje mašila, zato da bi igralec lažje odigral pristno 

občutenje besedila, ki meji na literarno umetnino. Najlepše lahko to trditev razberemo iz 

naslednjega odlomka, ki sem ga že nekajkrat navajal. 

 

                                                 
113 Sedaj se tako naglašuje tudi po SP. (op. p.) 



 93

ATA: Ja, Tito, ne … Saj vete, da so našega Titeja najprej, žê pred vójsko, v Rusiji 

…mogoče sam Stalín, saj vete kaj … šššc po hitrem postopku, tak da ga je uzela 

magla … pól so pa poslali sém k nam njêgovega dvojnika … in tak je prauzapraf Rus 

vódo fso to našo borbo in revolucijo pa agrarno reformo … 

 

Velikokrat se pojavlja ločilo treh pik, to pomeni, da je igralec lahko na tem mestu 

uporabil medmet, vzklik ali onomatopejski izraz, ki pa jih nisem zapisoval, saj bi jih bilo 

fonetično skoraj nemogoče vse zapisati. Lahko pa si ogledate posnetek, ki je priložen k 

diplomskemu delu, in tako boste lahko tudi v živo videli vsa ta pojasnila, ki jih 

dokazujem. 

 

Tudi besedni red je večkrat spremenjen in je prilagojen mariborskemu govoru, to pomeni, 

da daje samemu govorcu 'stakato' ritem, kot lektorji radi rečemo. Če se hoče igralec 

izogniti temu utrujajočemu monotonemu ritmu, potem mora napraviti včasih nemogoč 

razpon znotraj ene replike. Najbolje je to uspevalo Poldetu Bibiču. Posnetka Rada Pavalca 

žal nimamo, zato se opiram pri tej trditvi zgolj na opis Emice Antončič, ki je dejala, da 

mariborskega govora niso najbolj zadeli, ker so se bali stigmatizacije. 

 

Primeri ubesedovanja govorjenja: ponovitve - PREDSEDNIK KLO: Zaj, zaj, Malek … 

(Viba film); UČITELJICA: Níč, níč. (Viba film); izpusti – saj vete kaj … ššč po hitrem 

postopku; dostavki - tak je prauzapraf Rus vódo fso to našo borbo in revolucijo pa 

agrarno reformo (SNG Drama Ljubljana); izpostavki - Kmetijske obdelovalne zadruge, 

zapómnite si KÓZE (Viba film); preskok - pól so pa poslali sém k nam njêgovega 

dvojnika (SNG Drama Ljubljana); pritegnitev - Zaj, zaj, Malek, se moramo fsi spremenit, 

Malek, fsi (Viba film); premi govor - UČITELJICA (v offu): Najrajši imam svójega ateja  

v nedeljo za mizo, ko reče: »Zaj sèm pa tudi jaz kulak.« (Viba film); vzpostavitev zveze 

s sogovornikom - Saj vete, da so našega Titeja najprej, žê pred vójsko (SNG Drama 

Ljubljana). 

 

Tako sem praktično na enem odlomku dokazal, kako zelo je bil mariborski pogovorni 

jezik upoštevan pri nastajanju odrske oziroma filmske upodobitve Partljičevega Kulaka. 
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Uporablja se tudi glagol mógo: PREDSEDNIK KLO: Tu ni mógo slišat! (Viba film) 

Namesto slišat se uporablja beseda čuti v skrajšani obliki: Sigurno je pri vas čúl. (SLG 

Celje) 

 

Besedni red sem velikokrat sproti označeval v empiričnem delu diplomskega dela, in sicer 

že, ko sem prepisoval dramsko predlogo, iz katere sem potem napravil sprotne opombe, ki 

jim lahko sledite, če natančno berete vse replike v prizoru. 

 

Soredja, ki bi se povezovalo z veznikom te, nisem zasledil (te pa sn prišo). Veznik pa je 

pri tem dosti bolj opazen in sem ga že omenil: … in tak je prauzapraf Rus vódo fso to 

našo borbo in revolucijo pa agrarno reformo … A ti vzgajaš svóje otróke v naprednem 

sócialístičnem duhu ali pa jih vzgajaš v duhu oživljanja kapitalizma na vási? … Kot 

podredni veznik se kaže tudi v naslednjem primeru: Pa ja ne bóte rekli, da je Stalín kurba 

…  

Členek pa najdemo ob časovnem prislovu, ki ima prav tako narečno obliko (Čigav vojak 

si pa pól bil?). Pojavita se celo dva vezalna členka skupaj: Mam pa tudi agrarno …  

 

Omeniti moram tudi narečno obliko v besednem redu členka že: Bo že tale Vanč zadôsti. 

[…] Saj bo ga žê dósti streslo, ko bo zvédo, kaj bo z agrarno. (SNG Drama Ljubljana) 

 

             5.4 Besedje 

 

V to podpoglavje, ki bo zavzelo najkrajši del celotnega poglavja rezultatov in ugotovitev, 

bom povzel le nekaj ekspresivnih besed in rabe nemških kalkov, ki so vdirali v govor 

igralcev: jebal – zafrkaval, kurba – pocestnica,  šimfal – obrekoval , kartoška – krompir, 

prokleti – presneti,  rêst – zapor, uzela magla – vzela megla, šmuglal – tihotapil, logor – 

taborišče, šus – strel, šmrkavec (SLG Celje, SNG Drama Ljubljana) in smrkavec (SNG 

Maribor), čul – slišal, porka madona – presneta Marija, derete – kričite, miličnik – 

policaj, kregat – prepirati, familjarnost – povezanost, frdamani – presneti, pump – 

zbirališč, patrule – patrulje, Švabi – Nemci, prasica – svinja, bedak - tepec. Še idi – pojdi, 

in prečitajte – preberite.  
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S tem zaključujem sklepno poglavje, ki je, kot že rečeno, nedvomno potrdilo tezo, ki sem 

si jo zastavil v začetku, in sicer uporabo mariborskega pogovornega jezika v bridki 

komediji Moj ata, socialistični kulak. Res je, da sem se moral prebiti skozi zgodovino 

gledališkega lektorstva, saj sem s tem dokazal, da v gledališču ne gre zgolj za knjižno 

normo, ki bi veljala za alfo in omego v uprizoritveni umetnosti. Dokazal sem, da kljub 

jasno zastavljenemu cilju in včasih strogo začrtani smeri govora v predstavi ali filmu 

prihaja do neskladij in različnih variant interpretacij. Pri tem se moramo zavedati, da 

prihaja tudi do nehotenih napak in popuščanj v več odigranih predstavah. Ko strokovno 

vodstvo zapusti igralce, le-ti sami prevzamejo vajeti v svoje roke. Njihova merila pa 

ponovno potekajo v koheziji z gledalci, ki se v tistem trenutku odzivajo na njihove 

čustvene izpovedi. 

 

Skratka, kar sem lahko dokazal v največji meri, je duh mariborskega pogovornega jezika 

z različnimi primesi, vse skupaj pa je zasoljeno z relativnostjo spreminjajočih se koordinat 

v času in prostoru. Jezik je bil in bo zmeraj odraz trenutnih razpoloženj, ki mu lahko 

določimo le smer, ne pa tudi cilja. 
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6 Zaključek in izhodiščne smernice bodočim gledališkim lektorjem 

 

Nisem se odločil za diplomsko delo, ki je povezano z gledališkim lektorstvom, zgolj po 

naključju. Nisem si izbral študija slovenistike samo zato, ker sem bil nesrečen igralec, ki 

išče svojo potrditev. Prvo pravilo gledališkega lektorja je naslednje: v tebi ne sme biti 

hrepenenja po igralstvu, hrepenenja po tem, da bi na odrskih deskah izpovedoval svoja 

čustva do umetnosti. Med igralci in gledališkimi lektorji gre za partnerski odnos, ki je 

skoraj podoben zakonskemu: »Ženske in igralce moraš ljubiti, če pa jih želiš razumeti, 

potem lahko izgubiš glavo …« 

 

V nekaj stavkih je lektorjevo delo pri predstavi zelo nazorno opisala v enem od svojih 

intervjujev lektorica Majda Križaj: »Na prvi bralni vaji in nekaj naslednjih se začne 

lektorjevo delo z igralci. Pri 'lektorskih' vajah lektor ustavlja igralce zaradi vnašanja 

popravkov v besedilo, jih opozarja na kvaliteto vokalov, na dikcijsko korektnost, na pravo 

členitev in iz nje izhajajočo intonacijo, prisluhne igralčevi želji po spremembi besedila, 

vendar ni nujno, da ji zmeraj ustreže, zlasti če ve, da se bo skozi študij pokazalo, da je šlo 

za trenutno 'muho'. Za lektorja je važno, da sodeluje pri vajah, kjer režiser in dramaturg 

analizirata besedilo, nato pri vajah na odru, v fazi nastajanja 'prezentacije', končne 

igralčeve upodobitve, ki se kaže skozi igralčev govor. Govor je prostor igre. V tej fazi 

prihajajo lektorjevi napotki igralcu v neposreden stik s področjem igranja, meja je zelo 

tenka in občutljiva, zato mora imeti gledališki lektor dober občutek za to, kdaj in kako 

pove igralcu, kaj govori / igra narobe. Lektor v končni fazi tudi kontrolira slišnost in 

razumljivost, vendar pri tem ni čisto zanesljiv, saj proti koncu študija tudi sam zna 

besedilo skoraj na pamet in velikokrat se mu zgodi, da se mu samo zdi, da je vse slišal in 

razumel.«114 

Seveda mora lektor ves čas sodelovati z vsemi ustvarjalci v strokovnem in igralskem 

timu, zato je delo na 'lastno pest' neetično in amatersko, kot to opisuje Majda Križaj v 

naslednjih vrsticah: »V gledališču obstaja dogovorjena hierarhija, katere vrh so režiser in 

igralci, nato dramaturg, potem lektor, če govorim o prvi fazi študija 'za mizo', kjer 

neposredno z igralci ne sodelujejo scenograf, kostumograf, koreograf itn. Znotraj te 

hierarhije je vsakemu področju dan velik prostor svobode in kreativnosti, skratka, 

                                                 
114 Majda Križaj, 1992/1993: Pogovor z lektorico Majdo Križajevo. Gledališki list MGL 7. 21-22. 
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pluralizem, ki se pa hote podreja skupnemu cilju – predstavi (Majda Križaj 1992/1993: 

22).« 

 

Še eno pravilo je za lektorja zelo pomembno, če se hoče uveljaviti v gledališču ter si 

pridobiti zaupanje. Seveda gre pri tem za neko določeno mero pridnosti, vendar ne sme 

biti zgolj prisoten zaradi pridnosti, temveč zaradi praktične aktivnosti z določenim 

občutkom za poseganje v ustvarjalni proces: »Lektor se ne sme 'držati ob strani'. Če je 

treba, se mora vsiliti. Priti na vajo, tudi ko ti kdo iz ekipe reče, da 'stvar še ni tako daleč', 

da bi se dalo kaj reči, sicer se ti lahko zgodi, da boš prepozen, da bo 'stvar že tako daleč', 

ko ne boš več mogel veliko popraviti. … Sicer pa lektor sam ve, kdaj je dobro opravil 

svoje delo in kdaj ga je kje 'polomil' (Majda Križaj 1992/1993: 22.).« Vse to resnično 

pridobiš, če si v začetku oziroma v uvajanju v svoje delo prisoten na čim več vajah ter se 

nato pričneš počasi vedno bolj aktivno vključevati v študij. 

 

Morda sem v tem pogledu resda imel prednost, saj sem diplomiral iz gledališke igre in 

umetniške besede, še preden sem postal bruc na takratni Pedagoški fakulteti v Mariboru. 

Vendar mi lahko verjamete, da bi lahko to pomenilo tudi veliko slabost, če bi se izkazalo, 

da nisem podkovan v teoriji in znanstveni razlagi jezika.  

 

Zgodovina slovenskega jezika, ki sem jo moral v zadnjem času preučiti, mi je bila »vitae 

magistra« (učiteljica življenja), saj sem spoznal, kako zelo je v bistvu živa govorica 

povezana z občutenjem jezika. V gledališču je to bistveno za sodelovanje z umetniško 

ekipo. Gledališki lektor mora namreč postaviti take meje zbornega in pogovornega jezika, 

ki so igralcu opora pri izražanju svojih čustev. Ravno zato sem se odločil raziskati to 

nevidno mejo med dovoljenim in nedovoljenim, med organskim in standardnim govorom. 

Razložil bom razliko med organskim in standardnim idiomom, kot je to zapisal moj prvi 

mentor v gledališkem lektorstvu Jože Faganel.  

 

Namreč, po dialektološki plati sem se znanstveno približal diplomskemu delu, po 

praktično-sporazumevalni pa je Jože Faganel v svojem članku, ki ga navajam kot vir, 

predstavil jasen pogled na organski in standardni govor. Naj citiram misel iz njegovega 

članka Sinteza besedila in glasu: »Poznamo primere, ko so se starši odločili, da svojim 

otrokom kot organski idiom zavestno privzgoje standardnega. Ker gre pri tem vselej za 

osamljene otočke sredi organskega govora, je učinek take izbire zanesljivo negativen. 
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Otrok, ki bo do svoje adolescence navezoval medsebojne stike po načelu identifikacije, bo 

zaradi funkcijskega razkoraka svojega govora z organskim govorom prijateljev nenehno 

izključen. Njegov organski standard si bodo razlagali kot kompleks večvrednosti, kot 

nenaravnost in neiskrenost (Jože Faganel, 1986: 21).« 

 

Neiskrenost je ena izmed stvari, ki jo na odru prezirajo gledalci in čemur se želimo 

gledališki ustvarjalci izogniti. Vendar zahteva vsak tekst in vsak zgodovinski čas svojo 

jezikovno normo, mejo dovoljenega in nedovoljenega. Mirko Mahnič, eden izmed 

poslednjih puristov, ki so se trudili za čisto slovenščino na odru, je v svoji knjigi Živa 

slovenščina takole zapisal: »Povprečni igralci, govorniki in predavatelji nič ne vedo o 

ritmu. Njihov bog je manira, šablona, spakovanje. Njihovo govorjenje je votlo, brez 

prepričevalne moči, ponarejeno, lažnivo, pa čeprav zlikano in visoko praznično. 

Poslušalci mu navadno prisluhnejo, a največ zato, ker mislijo, da tako pač mora biti, 

ogoljufani pa so za tisto, kar živa beseda mora podeljevati: radost ali spoznanje. […] 

Izoblikovati živo izjavo, tisto, ki izpoveduje, gledališko učinkovito izjavo, je navdihnjeno 

stvariteljsko dejanje prve vrste in ne formalistična deklamacija, še manj spretno kopiranje 

različnih filmskih ali gledaliških vzornikov. Ritem je osebnost (Mirko Mahnič, 1959: 82-

83).« 

 

Vse se morda zdi romantična, preveč idilična ideja o gledališkem govoru, ki bi ga lektorji 

ustvarjali na tak način. Seveda se zmeraj ne posreči. Gledališki repertoar je nasičen s 

predstavami in vajami. Ne vadi se kot nekoč, ko so se igralci posvečali zgolj eni predstavi 

v svojem urniku. Ravno iz tega razloga je nastalo to diplomsko delo. Želel sem prikazati 

študijski pristop k dramskemu delu, ki ga Mirko Mahnič primerja z glasbeno partituro 

oziroma ritmom. Nekaj vrstic niže piše skozi besede našega prvega gledališkega lektorja 

in dramaturga Otona Župančiča takole: »Teoretik ti hodi s svojimi merami in vagami med 

gibkimi lepotami sveta in duha in mu niso lepote, dokler mu jih ne potrdi njegova toga 

shema. Z metrom operira, ritma ne čuti: od zunaj polaga merila na to, kar se da pojmiti 

samo od znotraj, z intuicijo sočutja in sožitja. Kako naj pojmi abstraktnež ritem, prvotni 

pogon in zagon, iz katerega je poteklo, v katerem se toči vse živo božje od sonca in 

planeta do srca in pesmi, ko pa stoji zunaj njega? In samo z intuicijo, v sočutju in sožitju z 

ritmom moreš romati skozi stvari in tuje duše in značaje (Mirko Mahnič, 1959: 83-84).« 
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Morda bi se lahko izrazil v bolj razumljivem jeziku in se vrnil k razmejevanju govora na 

standardni in organski. Jože Faganel takole opisuje: »Na zdravem temelju organskega 

idioma naj šolar začne govoriti standardni idiom. Fonetska šola Petra Guberina priporoča 

kar metode za učenje tujih jezikov. Standardni idiom naj učenec sprejme kot nov idiom. 

Motivacija zanj naj bo del želje po znanju in kulturi. Tega idioma ne sme učenec 

doživljati kot avtohtoni govorec, temveč kot poznavalec (Jože Faganel, 1986: 22).« 

 

Sam ne bi mogel tega pisati, če ne bi imel vpogleda v delo in izkušnje na tem področju. 

Zakaj se nam zdi pomembno izrekati svoja čustva skozi besede. Če bi bili slikarji, bi 

slikali, če bi bili pevci, bi prepevali, če bi bili pisatelji, bi pisali, če pa smo igralci, bi 

govorili in nastopali. Ne moremo nastopati, če ne znamo jezika, če ga ne obvladamo, in 

pri tem je lahko lektor v veliko pomoč. Lektor mora znati pristopiti, vendar si mora 

zaupanje šele pridobiti. Ne more kar vstopiti na vajo in določiti akcente ter s tem 

zaključiti svoj posel. Na primer, da bi potem igral le še policaja, če igralci pravilno in 

dovolj razločno izgovarjajo svoje besede. Gledališki lektor je predvsem raziskovalec, ki 

mora biti znanstveno in praktično podkovan. Združevati mora dovolj energije, da potolaži 

igralce, kadar je to potrebno, in vzpodbuja režiserja, kadar mu to dovoli. Lektor je 

brezzračen prostor med rampo115 in režijskim stolčkom. Njegovo delo naj bo neopazno, a 

hkrati nepogrešljivo. Krasiti ga mora skromnost in pokončna drža, pri tem pa mora 

upoštevati poleg zborne izreke še naslednje govorne univerzalije, ki jih je v omenjenem 

članku po Škariću povzel Jože Faganel. 

 

1. Govor je izraz govorčevega razpoloženja. 

2. Govor je organiziran v časovni dimenziji. 

3. Govor je načelno neritmičen. 

4. Spekter človekovega glasu je usklajen s slušnimi lastnostmi človeka. 

5. Govor se lahko realizira le v posameznem jeziku, čeprav vsebuje tudi 

nadjezikovne dimenzije. 

 

Jože Faganel takole sklene odstavek: »Pravilen govor je govor, ki upošteva norme 

standardnega idioma. Normalen govor je zdrav govor […]  Besedila si pridržujejo 

naslednje specifično govorne izrazne možnosti: barvo glasu, jakost, jasnost izgovora, 

                                                 
115 Rampa v gledališkem žargonu pomeni sam rob odra. Večkrat se uporablja v slabšalnem pomenu, ki 
označuje igralca, ki se rad sili v ospredje – na rampo. (op. p.) 
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skladnost, oblikovanje v času, igro intonacij, ritma poudarkov, premorov, tempa, pa tudi 

negovorne sestavine, mimika in geste, tudi univerzalne fonetične izrazne možnosti, kot so 

vzdih, krik, smeh, jok, hlipanje itd. Vsega tega zapisani jezik ne vsebuje. Vse to dodaja 

kulturni izvajalec sam, ko zavestno črpa to gradivo iz svojega organskega idioma.«116 

 

V gledališču gre za ljubezensko razmerje med govorom in igralcem, pri katerem se včasih 

ljubosumno in z zavistjo vključujejo drugi sodelavci. Morali bi se profesionalno, etično in 

moralno: »V glas položi igralec zavesten odnos do besedila (Jože Faganel, 1986: 24).« 

Skratka, po Faganelu so pomembne tri zahteve v tem odnosu, in sicer logična 

interpretacija, osebni odnos do besedila, ki sem ga že omenil, in opisovanje govornika – 

to pomeni da sodeluje s soigralcem ('nima mrtvih oči' – v igralskem žargonu). Tem trem 

zahtevam se pridružuje še četrta, ki govori o tem, da mora govor doseči poslednjega 

poslušalca v dvorani. 

 

Jože Faganel kritizira filmski govor, ki se ga moramo dotakniti in ki je bil v mojem delu 

že večkrat omenjen, lahko bi rekli, da za takratne čase sodobno zastavljen. Namreč: 

»Osnovne napake, ki se najpogosteje pojavljajo, zlasti v slovenskem igranem filmu, pa so: 

nejasnost, kje se sogovornik nahaja in komu govori, in občutek, da igralec govori publiki. 

Iz filma mora biti publika izključena (Jože Faganel, 1986: 24).« 

 

Po Faganelu mora biti igralec nabit s 'hipersenzualnim dojemanjem govora'. Samo 

senzorično dojemanje govora in samozavesten govor dajeta igralcu tisto prepričljivost, ki 

jo igralec tako potrebuje, da ga gledalci nevede poslušajo z odprtimi usti. Seveda se je 

temu perfekcionizmu zelo težko približati. Lektorska vloga je lahko v tem primeru zelo 

koristna, če jo lektor zna vzeti kot izziv ter jo tako 'vsiliti' igralcu.     

 

Bližam se rezimeju svojega brskanja po arhivih in knjižnicah. Še enega avtorja moram ob 

koncu citirati, glede na to, da podnaslov mojega dela govori o korelaciji med dramsko 

predlogo in odrsko oziroma filmski izvedbo. Gre za Andreja Inkreta in njegovo študijo 

Drama in gledališče. 

 

                                                 
116 Jože Faganel, 1986: Sinteza besedila in glasu: prispevek k oblikovanju nazora o govoru. Ljubljana: 
Maske, 2. 23.  
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»Drama je najpoprej seveda besedna umetnina. Pripada torej literarni umetnosti prav tako 

kot besedila drugih vrst. Vendar je dramsko besedilo formirano izrazito specifično. 

Mogoče je reči, da se dramatika od lirike in epike danes razlikuje bolj, kot se ti dve 

literarni vrsti razlikujeta med seboj. Medtem ko dosegajo lirska in epska besedila polno 

formativno realizacijo že v območju svoje besednosti, saj je njihov edini izrazni 

instrument jezik, pa drama besednost presega, in sicer imanentno, že v okvirih svojega 

besedila samega; jezik je (praviloma) njeno temeljno in osrednje, nikakor pa ne edino 

izrazno sredstvo. Drama je sama po sebi tudi že gledališko besedilo. Ta formativna 

'differentia specifica' zahteva, da dramatiko beremo in analiziramo z dveh vidikov, ki sta 

izkustveno in metodološko sicer diferencirana, teoretsko pa nujno komplementarna in 

enako odločujoča. Prvi je seveda vidik literature, drugi je vidik igralske, režiserske, 

scenografske in kostumografske, glasbene idr. umetnosti oziroma gledališča v tistem 

globalnem pomenu te besede, kakor ga zahodnoevropska tradicija razbira že iz formulacij 

Aristotelove Poetike. Skupno izhodišče obeh glavnih razsežnosti dramskega besedila 

predstavlja jezik, ki je izrazno sredstvo tako literarne kot tudi gledališke umetnosti. Jezik 

je v dramskem besedilu formiran tako, da ga je mogoče brez kakršnih koli zunanjih 

posegov, torej povsem neposredno transformirati iz modusa pisave, v katerem je drama 

oblikovana kot literarna umetnina, v modus govora, v katerem se dramsko besedilo 

pojavlja v gledališki predstavi. To je transformacija iz literarne, grafične ali 'umetne' 

predstave jezikovnega znaka v živo prakso govornega označevanja ali – po Saussuru – v 

'naravni' jezikovni znak sam.«117  

 

Nedvomno sem to, o čemer piše Andrej Inkret, v analizi na primeru besedila oziroma 

prizora tudi dokazal. Le zadnjim citiranim stavkom bi dodal, da je neposredna 

transformacija včasih bolj zahtevna in da moramo na bralnih vajah velikokrat popravljati 

oziroma nadgrajevati avtorja. Vse to se je skozi zgodovino Partljičevega Kulaka dogajalo. 

Režiserji in igralci so skušali njegov tekst dopolniti, nadgraditi, mu vdihniti živega duha. 

V intervjuju, ki sem ga dal v diplomsko delo kot dodatek, Tone Partljič z navdušenjem 

razlaga, kako si je želel, da bi bili režiserji in igralci na višji stopnički Parnasa, kot je sam.  

 

                                                 
117 Andrej Inkret, 1986: Drama in gledališče, Ljubljana: Državna zložba Slovenije. Literarni leksikon, 
devetindvajseti zvezek. 80-81. 
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Žal se zmeraj ne izteče tako. V našem primeru smo lahko ugotovili, da je dramska 

predloga matematična enačba z neskončnim številom rešitev. A vendar se prave rešitve 

razlikujejo od kvazirešitev. Morda bo nekoč to diplomsko delo pomagalo rešiti kompleks 

gledaliških lektorjev, da so le strogi učitelji, ki so si želeli postati igralci, a so namesto 

tega postali njihova nočna mora … Ali, kot v svojem članku Gledališki lektor – 

ustvarjalec ali nebodigatreba piše Emica Antončič: »Danes bi vsak profesionalno 

usposobljen (s končano AGRFT) igralec (in tudi režiser) moral samostojno obvladati 

zborno in splošno pogovorno zvrst slovenskega jezika, ne da bi pri projektih, ki zahtevajo 

zgolj prvo ali drugo, še potreboval pomoč lektorja, če seveda slednji noče prevzemati 

kakšnih drugih vlog, npr. režiserjeve. Če ne more brez njega, to pomeni, da ima problem s 

kreacijo ali z lastno lagodnostjo. Lektor pa naj sodeluje pri tistih projektih, ki res dajejo 

izrazne možnosti govoru in kjer bo lahko sodeloval kot ustvarjalec.«118 

 

Skozi zgodovino slovenskega gledališkega lektorstva sem ugotavljal različne vloge, ki jih 

je slednji imel. V tem pogledu bi želel citirati misel lektorice Emice Antončič, ki jo je 

zapisala v končnih vrsticah omenjenega članka. V pričujočem odlomku gre namreč za 

praktično dojemanje gledališkega lektorja in resnično smernico ter stalnico, ki bi jo vsak 

ustvarjalec, ki ne želi biti nebodigatreba, moral upoštevati: »Ugotovili smo torej, da je 

danes narodno-jezikovna obrambna funkcija lektorjevega dela mrtva, jezikovno-

normativna je močno usahnila, ostala pa mu je poetično-ustvarjalna. Slednje pa ni mogoče 

realizirati v vseh vrstah gledališča in v vseh gledaliških uprizoritvah. V tistih, v katerih je 

to mogoče in katerih uprizoritvena zamisel temelji tudi na govornem konceptu, morata 

tako umetniški vodja kot režiser dati lektorju možnost, da se enakovredno uvrsti med 

ustvarjalce uprizoritve in ga podobno kot npr. scenografa ali skladatelja vključiti v svoje 

delo že od začetka nastajanja uprizoritvenega koncepta. Potem se ne bo moglo več 

dogajati, da bodo na primer igralci besedilo neke renesančne komedije govorili v 

kmečkem narečju, nosili pa visoko stilizirane historične plemiške kostume ali da bodo v 

glavnih vlogah uprizoritve, ki zahteva stiliziran tonemski govor, zasedeni drug ob drugem 

igralci, ki so tako tonemci kot netonemci, ne da bi kdo intonacijo njihovega govora 

približal, ali da bosta dramska lika oče in hči govorila vsak svoje narečje, ker pač 

konkretna igralca svoje narečje najbolje obvladata, nima pa to nobene povezave z vsebino 

drame ali uprizoritvenim konceptom. Vse to pa so primeri iz naše sodobne prakse, ki 

                                                 
118 Emica Antončič, 2000: Gledališki lektor – ustvarjalec ali nebodigatreba? Kolokvij o umetniškem 
govoru, 13. april 2000. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. 92. 
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kažejo, da se bodo morali gledališki lektorji še boriti za priznanje lastnega ustvarjalnega 

deleža v gledališču, kadar imajo v konkretnem projektu priložnost za to, hkrati pa ne 

pristajati na to, da so malo potrebni rutinski privesek slovenskih gledališč, ki z redno 

zaposlitvijo pač navzven kažejo, da skrbijo za pravilno slovenščino na odru (Emica 

Antončič 2000: 92).« 

 

Seveda so te misli naše priznane lektorice želja, da bi se približali idealu, to pa tudi v 

siceršnjem življenju ni lahko. Ne strinjam se povsem z njeno mislijo, da je gledališki 

lektor potreben zgolj na predstavah, kjer mu režijski in dramaturški koncept uprizoritve 

dovoljuje govorno svobodo v ustvarjanju, temveč si mora mesto izboriti kot režiserjev 

asistent, njegova desna in leva roka. V tem pogledu sem kot igralec vselej našel mesto v 

strokovni ekipi ustvarjalcev, če je le bila ekipa dovolj odprta za sodelovanje. Seveda sem 

naletel na režiserje, ki me niso sprejeli v svoj koncept, toda kaj bi tarnal za to? Niso vse 

stvari v življenju same po sebi umevne. Moramo jih znati prilagoditi po svoji meri in 

marsikdaj sprejeti vrsto kompromisov, da lahko šele nato uvidimo, kakšna je bila naša 

naloga pri vsem skupaj. Gledališki lektor nikakor ni pravopisni policaj, temveč mora znati 

jadrati med Scilo in Karibdo sodobnih mitov in predsodkov o gledališču nasploh. Le tako 

se lahko umesti v svoj prostor, najde svojo spečo muzo in jo oživi, pa četudi v najbolj 

težkem trenutku svojega spopadanja z Goljatom – režiserjem in igralcem. 

 

Menim, da nas ob koncu tega kratkega poglavja morajo pospremiti misli gledališkega 

lektorja Jožeta Faganela, ki pa so namenjene tako lektorjem kot tudi igralcem. Te misli so 

pozitivno naravnane in smernica bodočim gledališkim lektorjem s tem nikakor ni 

črnogleda, temveč zre v prihodnost s smelimi očmi: »Vsak igralec se mora dodobra 

zavedati osnovnih predpogojev za izrabljanje svojih govornih sredstev. Ve, da mora imeti 

razvito fonacijo, to je močan, razvit in variabilen glas, ki mora delovati brez fiziološkega 

napora. Ve tudi, da je moral že zdavnaj odstraniti individualne izgovorne posebnosti, ki bi 

ga v določenih vlogah preveč uniformirano določale. Zaveda se, da se mora, ne da bi 

negiral lastni organski govor, v standardnem govoru izpopolniti do take mere, da bo lahko 

izbiral med možnimi sredstvi. Najprej je treba znati prav in se šele potem odločiti za 

kakšno posebnost, za morebitno odstopanje.  
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Za vse to pa niso dovolj niti trije predpogoji (zahteve, o katerih piše J. Faganel, op. p.), 

niti tri zahteve in štiri dimenzije, če se ne prižge božja iskra!«119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Jože Faganel, 1986: Sinteza besedila in glasu: prispevek k oblikovanju nazora o govoru. Ljubljana: 
Maske, 2. 24. 
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7 Dodatek: Intervju s Tonetom Partljičem: Po skoraj tridesetih letih je 'Moj ata' še 

vedno živ! 

 

 

Tone Partljič (foto Večer) 

 

               7.1 Življenjepis Toneta Partljiča 

Tone Partljič se je rodil 5. avgusta 1940 v Mariboru. Svoje otroštvo je preživljal v vasi 

Pesnica pri Mariboru v petčlanski družini. Oče je bil železničar, mati pa gospodinja in 

kmečka delavka. Kot otrok si je najbolj na svetu želel, da bi se 'lahko dotaknil sonca'. 

Osnovno šolo je obiskoval v domači Pesnici. Šolanje je nato nadaljeval na nižji gimnaziji 

v Mariboru, v današnji Osnovni šoli Ivana Cankarja. Tam je njegova nekdanja profesorica 

slovenščine Lučka Grmekova odkrila njegov literarni talent in ga spodbujala. Nato se je 

šolal na učiteljišču, kjer pravi, da je bil takrat »prvič in zadnjič pravi umetnik«. Po maturi 

leta 1960 je želel oditi na študij v Ljubljano, vendar je bil poslan v občino Radlje ob Dravi 

za učitelja. Svoje poučevanje je nato nadaljeval po okolici Maribora. Diplomiral je iz 

angleškega in slovenskega jezika na mariborski Pedagoški akademiji leta 1965. Nazadnje 

je v razred kot učitelj stopil na Sladkem Vrhu. Od tam je odšel v Maribor, kjer je leta 

1971 postal dramaturg Drame SNG Maribor. Leta 1987 je prevzel umetniško vodstvo v 

Mestnem gledališču ljubljanskem, leta 1991 pa vodstvo v SNG Drama Ljubljana. 

Od leta 1990 do upokojitve leta 2004 je bil poslanec Državnega zbora Republike 

Slovenije, od leta 1992 je bil poslanec LDS. Čeprav je deloval kot politik, je ostal 

predvsem pisatelj: »Moja duša in moje srce nista za mikrofonom, ampak za pisalnim 

strojem.« Tudi po upokojitvi je še zmeraj zelo aktiven v kulturi in javnem življenju. 
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Doslej je bil več let predsednik sveta Borštnikovega srečanja, kjer deluje že od leta 1970 v 

različnih »vlogah«. Dva mandata je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev. Redno 

objavlja kolumne v časopisu Večer, kjer se zmeraj kritično in satirično loteva aktualnih 

tem. 

Živi v Mariboru in o svojem domu je zapisal: »Nisem Štajerc. Slovenec sem, ki ima na 

Štajerskem svoj dom in samo tam lahko pišem.« O svojem ustvarjanju pa je dejal: »Ko 

mislim na novo komedijo, uživam, kot bi mislil na novega otroka. Ko ga nosim, sanjam, 

imam popadke, dojim, se počutim kot mati, ki nosi otročička …« 

Literarni opus: Z literaturo in polemičnim pisanjem se je Tone Partljič začel ukvarjati v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Odtlej se je uveljavil s črticami, novelami, romani, 

dramskimi deli in publicističnimi sestavki. Najprej se je predstavil s kratko prozo, nato je 

izdal več zbirk humorističnih in satiričnih besedil v knjigah. Objavil je tudi nekaj 

odmevnih romanov, otroške spominske črtice pa je izdal v knjigah. Kot pisatelj je 

zaslovel s satiričnimi dramami o sodobnem življenju. 

Njegovo osrednje in tudi najbolj odmevno delo so gledališke komedije. Vzporedno s 

pripovedno prozo so nastajale in bile uprizarjane številne satirične igre o sodobnem 

življenju, s katerimi se je Partljič uvrstil med priljubljene dramatike svojega časa. Med 

najbolj znanimi dramami je Moj ata, socialistični kulak, ki jo je napisal v enem zamahu, 

od enih popoldne do prve jutranje ure naslednjega dne. Leta 1987 so premierno predvajali 

tudi istoimenski film, ki ga je režiral Matjaž Klopčič. 

Partljičeve komedije vedno zajemajo snov iz okolja, ki ga dobro pozna, ki mu je blizu in v 

katerem z ostrim, tudi satiričnim očesom opaža vsakovrstna pretiravanja, ki so tako 

hvaležno tkivo komedije. V Kulaku opisuje nasilno kolektivizacijo kmetijstva, in to ravno 

v času, ko si je mali kmet obetal, da bo na svojem gospodar, to so mu tudi obljubljali in ga 

kakor vedno prej in ga bodo tudi v bodoče zavedli. V Ščukah je okolje radijski kolektiv, v 

katerega v času, ko obstaja veliko nesorazmerje med deklariranim poslušanjem malega 

človeka in spretnim usmerjanjem množic, prispe pripravnik in kasnejši urednik, ki na 

lastni koži občuti razliko med teorijo in prakso samoupravljanja. Občuti jo tako on kot 

tudi vsi njegovi sodelavci. Le da oni to vedo že od prej, zato se bistveno bolj trudijo za 

položaj in privilegije. 
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Njegove najodmevnejše komedije: Ščuke pa ni (1973), Ščuke ni, ščuke ne (1977), O, ne, 

ščuke pa ne (1982), Ščuka, da te kap (1987), Moj ata, socialistični kulak (1983), Moj 

deda, socialistični mrtvak (1991), Štajerc v Ljubljani (1995), Politika, bolezen moja 

(1996), Gospa poslančeva (1996), Maister in Marjeta (1998), Čistilka Marija (1998), 

Poroka čistilke Marije (2006), En dan resnice (1999), po kateri je bil posnet televizijski 

film, Čaj za dve (2001), Za nacionalni interes (2007), kjer sem tudi sam sodeloval kot 

gledališki lektor, vendar jezikovna podoba ni bila dovolj izrazita, in to prav zaradi 

bojazni, da bi bil Partljičev jezik preveč štajerski. Zdaj ugotavljam, da je ravno to edino 

pomembno, namreč, da je arhetip za njegov govor prav mariborski pogovorni jezik, ki je 

bil dokončno uveljavljen prav z bridko komedijo Moj ata, socialistični kulak. 

Pomembna sta še dva filmska scenarija, ki ju je oba režiral Matjaž Klopčič in veljata za 

antološka v slovenski zgodovini kinematografije, in sicer Moj ata, socialistični kulak 

(1987) in Vdovstvo Karoline Žašler (1976). Po njegovih delih so posneli tudi nekaj 

radijskih iger.  

V svojem bogatem literarnem in političnem življenju je prejel nekaj nagrad. Prejel je 

nagrado Prešernovega sklada za satirično komedijske igre (1980), Levstikovo nagrado za 

knjigo Hotel sem prijeti sonce (1982), Grumovo nagrado za dramo Moj ata, socialistični 

kulak (1984) in Glazerjevo nagrado mesta Maribor za življenjsko delo na področju 

kulture (2006). 

          7.2 Intervju 

Simon Šerbinek (S. Š.): Zelo sem vesel, da sem se lahko srečal z vami, še posebej ker 

letos praznujete okrogli jubilej (intervju sem opravil 2010, op. p.). Tone Partljič je 

sinonim za komedijo, za satiro in družbeno kritiko. V svojem pestrem življenju ste 

doživeli marsikaj in kot otrok vojne generacije ste se srečali tako s pomanjkanjem kot 

kasneje z družbenim preobratom in padcem sistema, za katerega ste že v času, ko ste 

pisali 'Kulaka', slutili, da mu bije zadnja ura. Morda je bil napisan v pravem trenutku in je 

presegel trenutno aktualnost, saj se tudi danes sprašujemo o temah socializma in 

komunizma … Rad bi zvedel, kako in na kak način ste se prvič srečali z gledališkim 

odrom, ki vas je potem tako zvesto spremljal. 
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TONE PARTLJIČ (T. P.): Svoje otroštvo sem preživljal v Pesnici pri Mariboru, in 

kolikor se spominjam, mi je bilo pet ali šest let, ko sem gledal prve vaške »igre«. Pesnica 

niti ni bila prava vas, saj ni bilo ne cerkve ne cerkvene kronike in do leta 1941 tudi šole 

ne. Po vojni pa je tam živel France Filipič, »pesniški pesnik« in kasnejši zgodovinar. Izdal 

je nekaj novel in pesmi. Najbolj znan pa je njegov Pohorski bataljon v petih, šestih, vedno 

dopolnjenih izdajah. Moram reči, da nimamo boljše monografije o bataljonu in njegovem 

padcu pri Treh žebljih (teh slovenskih »Termopilah«). Napisal je tudi spomine na 

Mauthausen, kjer je preživel del vojne. Tako je znan po antološki pesmi Mauthausen. 

Tam govori na  način, kako bi mati otroku razložila, kje so zaprti. Govori o gradu brez 

oken in brez vrat. V nekem trenutku je France Filipič postal zelo pomembna figura, saj je 

postal predsednik podružnice Društva slovenskih pisateljev v Mariboru.  Kot dober 

organizator je imel glavno besedo pri ustanovitvi Štatenberških srečanj, festivala Kurirček 

in pisateljskih srečanj v okviru sodelovanja Alpe Adria. 

Sicer se ni nikdar odlikoval res s posebnimi in visokimi literarnimi dosežki. Umrl je letos 

spomladi, bil je namreč rojen 1913. leta. 

 

S. Š.: Torej vas je France Filipič nekako navdihnil že v otroških letih za gledališče in 

komedije? 

 

T. P.: To je morda premočna beseda. Spominjam se, da je začel režirati na tistem 

neurejenem šolskem odru v Pesnici in da nam je, petletnim otrokom, dovolil gledati 

generalko Linhartove komedije Matiček se ženi. Morda je bilo januarja 1946. Naslov je 

bil napisan v bohoričici. Sam sem sicer znal brati že pred šolo, vendar pomena takrat še 

nisem razumel. Še zdaj se spominjam nekaterih igralcev iz tistih časov. No, leto kasneje je 

režiral Kralja na Betajnovi. Točno vem, kako se je lotil problema s psihozo, ki ga še 

današnji režiserji včasih težko izpeljejo v tej naturalistični Cankarjevi drami. Nato se je 

lotil režije Celjskih grofov, in če primerjam repertoarje drugih amaterskih gledališč, je bil 

v tistem času to kar dober repertoar. In če primerjam repertoar z repertoarjem v tej 

gledališki hiši, pred katero sediva (dobila sva se pred mariborskim gledališčem v 

gledališki kavarni, op. p.), France Filipič ni režiral nobenih socrealističnih iger ali 

partizanskih enodejank, čeprav je tudi sam napisal nekaj takih enodejank, in sicer, če 

morda samo omenim dva naslova, Izdajalec in Reci mi človek, ki jih je recimo Jože 

Koruza v analizi povojne dramatike štel za nekak malo sentimentalni humanizem, ne pa 

za ideološko »robo«, ki je je bilo takrat kar precej.  Kot zanimivost lahko omenim, da je 
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bila moja sestra v tem amaterskem gledališču igralka. Takrat smo doma imeli celo neka 

trenja, saj je morala odigrati ljubezenski prizor, to pa je bilo takrat za najine starše, ko je 

bila stara 15 ali 16 let, še zmeraj sporno in govorilo se je, da tudi režiser sam rad 

demonstrira pri teh prizorih. Bila je tudi Veronika v Celjskih grofih. Nikakor ga zato, če 

se spominjam svojega prvega srečanja z gledališčem, ne morem prezreti. 

 

S. Š.: Vaše besede so izredno zanimive, sploh če gledam z literarnozgodovinskega vidika. 

Vendar, moje diplomsko delo govori o vas in predvsem o vašem Kulaku, tako da moram 

pogovor navezati na to temo … 

 

T. P.: Vsekakor, saj Kulak govori o kraju, v katerem sem preživel mladost. No, če bi se po 

stari cesti peljali proti Šentilju, bi malo naprej od pesniškega mostu na desni videli strmo 

pobočje … Tam se je reklo Jelenče 55, kjer smo stanovali. Na tem mestu zdaj stoji sicer 

druga hišica, vendar se še zmerom vidi železniška proga med dvema bregovoma. S tega 

pobočja smo mahali ateju, ko se je odpeljal po progi v nemško vojsko in se vrnil šele 

junija 1945 iz Madžarske, kjer je bil že v ruski Rdeči armadi, kamor je pobegnil na fronti. 

Tako smo tudi mi buljili proti progi, če nam bo kdo pomahal. Začetek Kulaka, ko otroka 

gledata proti zahodu na progo in ko se v ozadju vidi pogled na Urban, je pravzaprav v 

celoti avtobiografski. Ko Tinček pravi, kakšno srečo imajo ljudje nad Urbanom, ko lahko 

primejo sonce, v bistvu citiram sebe. Potem sem napisal zbirko spominskih črtic Hotel 

sem prijeti sonce, ki jo morate prebrati, če je še niste. V teh zgodbah je veliko elementov 

in motivov, ki se povezujejo s Kulakom. 

 

S. Š.: Avtor brez vnašanja avtobiografskih elementov ne bi mogel napisati izvirnega dela. 

Avtor mora biti zmeraj tudi aktualen in tako je bila sama tematika v komediji pereča, vsaj 

v tistem času, ko ste to napisali, leta 1983, je bila. Najbrž se o tem ni smelo veliko 

govoriti. 

 

T. P.: Pereča je bila, ker je kazala na »smešne zgodbe socializma«, in jasno je bilo, da ta 

»zgodba« ne more dolgo trajati. Pravzaprav pa nisem imel veliko težav. Celo nagrade sem 

dobival. Več težav in sitnosti so imeli politiki s Kulakom. Leta 1984 je bila 40. obletnica 

zasedanja SNOS v Črnomlju in nekdo je rekel, da bi tam igrali igro s tematiko, kakršna je 

bila leta 1944, ko so takrat igrali Raztrgance. Toda, oglasil se je nekdo drug, ki je dejal, da 

je treba odigrati predstavo, ki je sodobna in ki z današnjimi očmi govori o tistih časih. 
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Zakaj bi se vračali nazaj? Tako se je organizacijski odbor odpravil v Dramo gledat mojo 

predstavo Kulaka. K sebi me je poklical Vinko Hafner, če se ga morda spominjate. On je 

bil tisti, ki je žugal Miloševiću: »To, što ti sada igraš, Slobodane, bit će opasno!« In 

potem, dve leti kasneje, je tudi bilo. No, Hafner je bil predsednik sindikatov. Na najvišjem 

mestu je bil takrat sekretar partije (Popit), sledil je predsednik SZDL. Potem predsednik 

sindikatov in še predsednik mladine. Vinko Hafner je torej bil v komisiji, ki je odločala o 

tej predstavi. Tako sem se znašel v njegovi pisarni. Zdi se mi zanimivo, da vam povem 

tole zgodbo. Hafner je bil zelo vljuden in me je najprej vprašal oziroma izrazil mnenje, da 

se nam je najbrž zgodila huda krivica po vojni, ker se mu je zdelo, da zagrenjeno pišem. 

Tega sam namreč nisem opazil. Sem mislil, da veselo, ne zagrenjeno, a njemu se je pač 

tako zdelo. Vprašal me je, 40 let po dogodkih, če bi on lahko kaj popravil. Rekel sem, da 

ne, a je vprašal: »Zakaj pišete tako zagrenjeno. Mi smo resnično mislili pomagati malemu 

človeku.«  

 

S. Š.: Ste se torej takrat znašli v neprijetni situaciji? Lahko bi vas bolj preganjali, pa 

vendar vas niso. Čemu lahko to pripišete in najbrž ni bilo zadnjič, da so vas poklicali na 

pogovor h kakšnemu takratnemu funkcionarju … 

 

T. P.: Opazil sem, da je bilo njim nelagodno, kot da bi imeli slabo vest. Ta občutek se mi 

je potrdil dve leti kasneje, ko sem bil predsednik Društva pisateljev in sem organiziral 

predavanje na temo Slovenski narod in slovenska kultura, kjer smo ugotovili, da slovenski 

narod še zmeraj daje dve tretjini svojega denarja za JLA (Jugoslovanska ljudska armada, 

op. p.). Tak odgovor smo namreč dobili od takratnega vodstva, ko smo zahtevali več 

denarja za slovensko kulturo. Kulturniki smo hoteli iz tega narediti 'javni halo'. In res, 

rezerviral sem Štihovo dvorano v Cankarjevem domu. Menil sem, da se nas bo zbralo 

kakšnih 50 ljudi, vendar jih je prišlo, si morete misliti, kakšnih 1000. Takšna je bila klima 

januarja 1985. Pisateljem so ljudje bolj verjeli kot politikom. Nekateri mi očitajo, da sem 

bil celo član CK-ja (Centralni komite komunistične partije, op. p.), vendar sem bil takrat 

sploh prvič poklican tjakaj na zagovor zaradi te javne tribune. Sem videl, kako se je 

tedanja garnitura (Popit, Marinc, Šetinc …) bala Beograda.  Sicer doslej niso imeli veliko 

proti meni, saj sem bil bolj neškodljiv burkež kot pa neki resničen upornik. 

 

S. Š.: Malce ste se delali bedaka, kot Jože Malek v Kulaku, samo da so vas pustili pri 

miru? 
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T. P.: Najbrž je nekaj na tem. Vendar, hočem povedati, da je eden od funkcionarjev 

(mislim, da je bil 'v rožicah') grozil, da me bo postavil pred zid in ustrelil, če bom izpeljal 

to javno tribuno s cankarjanskim naslovom Slovenski narod in slovenska kultura in bo na 

njej kaka provokacija na 'Beograd' … Slutila se je namreč že slovenska politična pomlad. 

Ne govorim o tem, da je bil na primer Moj ata, socialistični kulak tisti, ki je sprožil 

celotno dogajanje, vendar je bil logična posledica tistega časa in je osmešil socializem in 

njegove parole. Zmeraj sem bil pisec, ki je nekoliko dregnil v sršenje gnezdo, vendar 

nikoli nisem bil zares disidentski 'fighter' (borec). Ni pa bilo prvič, da so me opozarjali na 

moje besede in delovanje. Že leta 1974, ko so ponovno obsodili Kocbeka, so me 

opozarjali in pisali v javnosti, naj se opravičim, ko sem v svojo komedijo Ščuke pa ni 

vpeljal pijanca, bivšega partizana Klandra, ki je delal kot novinar na radiu. »Partizani niso 

bili pijanci,« so se zgražali, in to je takrat veljalo za svetinjo. Seveda, deset let kasneje 

nisem potreboval takšnega zagovora za Kulaka … 

 

S. Š.: Dovolite, da preskočiva nekaj let. Recimo, da so bila vmes prehodna obdobja. 

Kakšne misli so vas preganjale 20 let pozneje, ko ste šli v Celje na premiero Kulaka, kjer 

so ga skoraj nepričakovano znova uprizorili? Kakšni občutki so vas takrat obhajali? 

 

T. P.: Moram reči, da moja nečimrnost ni kaj dosti uživala. Na premiero sem se peljal z 

velikim strahom in krčem. Vendar sem že med predstavo z nekim majhnim napuhom 

začel ugotavljati, da zdaj, ko ni več v komediji politične aktualnosti, pravzaprav vseeno 

nisem napisal le kritike družbene kolektivizacije in agrarne reforme, temveč sem napisal 

tudi »dramo« o malem človeku, ki se baha in dela pomembnega, o odnosih v družini in 

družbi. Ko pa se stvari v igri zaostrijo in ko je treba dejansko pokazati, koliko je »Mojega 

ateja« v hlačah, mora žena reševati situacijo. Zraven sem vpeljal stisko zaradi 

ljubosumnosti in ljubezenske težave Malekove hčerke, kar mi je, kot sem na premieri v 

Celju leta 2004 opazil, ohranilo tekst kljub vsemu človeško aktualen in s tem tudi 

predstavo živo ter zanimivo za vsakršno publiko.  

 

S. Š.: V prvi vrsti je ta intervju namenjen dialektološki razpravi in fenomenu jezikovnega 

artefakta v gledališki inscenaciji, ki v vsaki predstavi doživi novo rojstvo ter nov pristop. 

Ta pristop je zmeraj soodvisen od aktualnih okoliščin, tako političnih kot 

socialnodružbenih razmer. Mentorica dr. Zinka Zorko me je napeljala k bolj 

poglobljenemu razmišljanju o jeziku in njegovih zakonitostih v okvirih zbornega in 
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mariborskega pogovornega jezika. Kakšna je bila po vašem mnenju lektorska vloga pri 

pogovornem jeziku, ki je takrat še očitneje začel prodirati v gledališče? 

 

T. P.: Pri ljubljanski predstavi je bila lektorica Nada Šumi, ki je bila že pred tem 

zaposlena kot lektorica v Mariboru, kjer so ji večkrat očitali, da vnaša ljubljanščino v 

govor. Ona se je le trudila vpeljati neki nevtralen govor oziroma artefakt, ki ga vi 

omenjate. Morda je ravno zato vpeljala bolj brezkompromisen mariborski pogovorni jezik 

v predstavo ljubljanske Drame, kot pa so to storili celo v Mariboru. Kompleks 

mariborskega gledališkega govora se je pravzaprav začel že mnogo prej, v šestdesetih 

letih, ko je bil ravnatelj mariborske Drame Hercog. Lektor in dramaturg je bil takrat 

Bruno Hartman, ki je bil Bajčev učenec. No, Bruno Hartman je imel koncept in tudi 

znanje. Po njem pa skoraj ni bilo lektorja, ki bi imel kak poseben vpliv na govor igralcev. 

So bili lektorji kar starejši igralci. Morda je kdaj gostovala Majda Križaj. V Mariboru 

torej do Nade Šumi ni bilo lektorja, ki bi želel s svojo avtoriteto vplivati na jezik. 

 

S. Š.: V zgodovini slovenskega gledališča je pogovorni jezik imel vse več vpliva na 

gledališče, še posebej če se spomnimo na razprave Voduška, Modra, Bajca in Mahniča, ki 

so se v ljubljanski Drami zavedali, da se temu ne da izogniti. 

 

T. P.: Ne vem, dolgo je tudi ljubljanska Drama gojila malo akademski jezik. Nada Šumi 

se je tega dobro zavedala, zato je dejala, da bomo v predstavah sicer govorili pogovorni 

jezik, ki pa ima določena pravila in je imel že takrat v Sloveniji svoj standard. To pomeni, 

da nekatere stvari držijo, dobro bi pa bilo izbrati določene besede kot markacije, po 

katerih bi peljala pot govora. Pri tem ne gre za narečje, temveč za splošni pogovorni jezik, 

ki vsebuje besede in zakonitosti zbornega jezika. Seveda je zaradi tega naletela na upor, in 

ker sem bil takrat zelo povezan z gledališčem, sem jo moral večkrat zagovarjati, saj sem 

menil, da so njene trditve utemeljene. Toda v primeru Kulaka se je v Drami odločila za 

štajersko narečje, ki je od nekdaj priljubljen »komičen efekt« zlasti v Ljubljani. 

 

S. Š.: Vi ste bili takrat vodja ljubljanske Drame? Nekaj časa pa ste vodili tudi mariborsko 

gledališče oziroma ste v Mariboru opravljali vlogo dramaturga. 

 

T. P.: V času Kulaka sem bil v nekem vmesnem obdobju. Ljubljansko Dramo je takrat 

vodil Andrej Kurent, ki je tudi izbral tekst in režiserja Jožeta Babiča. Sam sem prevzel 
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Dramo po  Andreju Hiengu šele leta l991. Rad bi rekel, da lahko dam kapo dol tedanjemu 

timu, ki se ni obremenjeval s tem, da so moj tekst istega leta že igrali v Mariboru. Moram 

povedati tudi osnovno razliko med mariborsko in ljubljansko izvedbo. Namreč, če ne bi 

igral Polde Bibič, ki zna zelo dobro štajersko, če ne bi mame igrala Mojca Ribič120 in če 

ne bi Vanča igral Ivo Ban, ki je iz Slovenj Gradca, potem bi moral tim izbrati drugo vrsto 

jezika. Recimo, če bi Maleka igral Dare Valič, ki je Primorec. Iz tega razloga je ta 

predstava tako antologijska. Prav zaradi teh igralcev! 

 

S. Š.: Težko se bodo še nekateri prihodnji rodovi znebili lika Jožeta Maleka, ki ga je tako 

suvereno odigral Polde Bibič. Spominjam se pričetkov vaj v Celju. Tudi sam sem imel 

mnogo problemov z uveljavitvijo govora, ki sem ga zastavil. Sploh zato, ker je bil režiser 

Slovak, ki ni poznal jezika. Bil pa je zelo tenkočuten in imel je izreden posluh za jezik. 

Zato je začutil, da imam prav, ko vztrajam pri nekem nevtralnem, štajersko obarvanem 

jeziku. Kljub vsemu je vse skupaj preveril pri direktorici Tini Kosi, za katero je vedel, da 

izhajava iz istega, mariborskega okolja. Kako pa ste doživljali celjsko postavitev 

predstave, potem ko, kot sva ugotovila, se je bilo težko znebiti obrazov iz Ljubljane … 

 

T. P.: Težko je biti objektiven, zdaj ko vi sedite pred mano, vendar bom skušal odgovoriti 

na vaše vprašanje … 

 

S. Š.: Najboljša kritika je zmeraj, če jo lahko brez predsodkov poveš nekomu v obraz in 

če hkrati veš, da zato ne bo prizadet … 

 

T. P.: Kolikor imam še vtis te predstave v glavi, se jezika posebej ne spominjam. Vem pa, 

da je bil tako organsko zlit s predstavo, da sploh nisem opazil, da gre za kakšno posebno 

okolje, v katerem se igra dogaja. Jezik ni izstopal, niti se nisem spraševal, zakaj tako 

govorijo. Čutil sem, da je jezik »pravi«. Sploh ni bilo vprašanje, zakaj tako govorijo, to je 

bilo samo po sebi umevno, naravno … 

 

S. Š.: To, kar ste zdaj povedali, je zame pravzaprav največji kompliment. Sam se namreč 

trudim, da jezik sploh ne bi bil opazen, da se gledalcem ne bi bilo treba ukvarjati z njim. 

                                                 
120 V filmu je vlogo Mimike odigrala Milena Zupančič. (op. p.) 
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Rad imam predstave, kjer vse teče naravno, in sicer v skladu z režijo in dramaturgijo ter 

vsebino zgodbe.  

 

T. P.: Torej, glede jezika nimam pripomb, ker je bil dobro umeščen v predstavo. Kolikor 

pa je avtor lahko objektiven, lahko rečem nekaj kritik morda na sceno, kakor je bila v 

Celju postavljena. Namreč, klada, ki je bila narejena kot nekakšen balkon, je sicer nudila 

pogled na sonce, vendar pa po drugi strani onemogočala vsaj dva prizora, ki sta bila 

mnogo bolje izvedena v drugih gledališčih. Med drugim so Kulaka igrali v krajih 

nekdanje Jugoslavije in celo v albanščini ter madžarščini. Na tem mestu mislim predvsem 

na sceno, ko se Malek, farovška Roza in bivši kulak Medved kregajo med seboj. V 

Novem Sadu se mi je zdela zanimiva izvedba, ko sta Roza ali kasneje Medved stala vsak 

na svojem koncu odra na manjši vzpetini, Malek pa na drugi strani prav tako na nekakšni 

vzpetini. Takrat je prišlo do identične situacije, ki sem jo doživljal v Pesnici, kjer hribi 

vodijo do Jarenine. V tistih časih so se sosedje, ki se niso marali, zmerjali preko hriba: »O 

ti prokleta kurba, ki bi še koju dala!« Ali pa: »Kaj bi rad ti prokleti KPJ-vec.« V tistih 

časih smo imeli »žive predstave« na pesniških hribčkih. V celjski predstavi tega ni bilo. 

Še eno pripombo imam na predstavo, in sicer pri izbiri Tinčka, kjer je bil zaseden odrasel 

igralec. Gledališča so skoraj zmeraj izbirala otroke ali še najstnike, ki so igrali ta lik. Ti so 

zmeraj postali zvezde predstave, saj so bili zelo simpatični in pametni ter bistri. V vaši 

predstavi pa je (odrasli igralec) Tinček deloval nekoliko infantilno in celo neumno, to pa 

Tinček po svoji naravi ni. Še eno stvar moram povedati v zvezi s Kulakom. Ko sem začel 

pisati tekst, sem ga pisal z mislijo na igralca Petra Ternovška. Zato sem liku dal ime 

Malek, torej mali človek, ki se bo skril v mišjo luknjo, ko bo vihar, in ki bo lajal, ko bo 

stopil ven na plano. Tudi moj oče je bil majhen, morda le nekoliko bolj močan kot Peter 

Ternovšek, vendar mu je bil zelo podoben. 

 

S.Š.: Kolikor sem seznanjen z zasedbo, tudi v Mariboru Maleka ni igral Peter Ternovšek, 

temveč nekdo drug? 

 

T. P.: Ja, v Mariboru ga je igral Rado Pavalec. Ko sem pa nato zagledal v Ljubljani Bibiča 

s svojimi 110 kilogrami in s svojo karizmo ter energijo, sem spremenil mnenje ter uvidel, 

da sem pravzaprav napisal komedijo za njega. On je naredil svojega Maleka, boljšega od 

avtorjevega. 
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S. Š.: V Celju je Kulaka odigral Renato Jenček, s katerim sva veliko sodelovala pri 

govoru in nastajanju lika. Moram reči, da se je zavedal, da še ni preteklo toliko časa, da bi 

se lahko v celoti znebil vtisa, kako je Bibič Maleka enkratno odigral in kako ga bo težko 

preseči … 

 

T. P.: Ni bilo prvič, da sem spoznal, kako mora avtor, dramatik pustiti ustvarjalcem 

predstave vso svobodo, saj je lahko njihova vizija in izvedba celo bolj izvirna od moje. 

Morda so me v Drami celo nadgradili. Podobno se je zgodilo s scenarijem Vdovstvo 

Karoline Žašler, kjer sem si prav tako predstavljal mnogo starejšo igralko, ki 'léta za 

mladimi moškimi', kot pa je to bila takrat Milena Zupančič. Vendar, kot se je na koncu 

izkazalo, je bila to izvrstna zamisel. Zmeraj lahko režiser avtorja obogati, razen v primeru, 

ko morda sam nima dovolj dobro zastavljenega koncepta ali da je režiser »manjši ali 

slabši« ustvarjalec od avtorja. 

 

S. Š.: Morda bi zaokrožil najin pogovor še z enim vprašanjem o vas. V intervjuju sva sicer 

nakazala nekaj problemov. Glede na to, da gre za diplomsko delo, bi morda moral dati 

več poudarka dialektologiji, vendar se kot dramatik najbrž bolj počutite kot ustvarjalec 

kot slovenist. V vas je več poezije kot gole gramatike, zato je tudi prav, da ste mi osvetlili 

zgodovinsko ozadje vaših komedij in delovanja. Za primerjalno književnost je to 

bistvenega pomena. Pa vendar, naj bo tudi za konec nekoliko bolj osebno vprašanje. Ste 

se kdaj vprašali, kako to, da vas nenehno citirajo, da so vaši stavki v nekaterih primerih 

ponarodeli. Recimo: »Franc, samo ne nocoj …« (Stavek iz Ščuke, op. p.)  Ali v Kulaku: 

»Zdaj je svoboda, zdaj moramo bit previdni!« Kako je vse to vplivalo na vas in ali kdaj 

srečate kakšnega svojega učenca, ki ste ga učili in ga nato s svojim pristopom navdihnili 

za ustvarjanje v gledališču … 

 

T. P.: Težko bi rekel, kako to doživljam. No, me veseli. Zdaj slišim, da disketo Kulaka 

vrtijo majhnim otrokom, da se zvečer umirijo. Nekateri otroci znajo celega Tinčeka na 

pamet. 

 

S. Š.: Vaša pot vas je vodila v različne kraje in mesta po Sloveniji. Še danes, se mi zdi, je 

včasih tako. S poučevanjem pa ste vendarle prenehali že mnogo prej? 
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T. P.: Najprej sem poučeval v Ribnici na Pohorju, kjer sem režiral kot amater na primer 

Anouilhovo Šolo za žene. To je bilo leta 1961. Tam sem bil le eno leto, a bila je to šola 

intelektualnega okolja. Na šoli smo bili naročeni recimo na Perspektive in Sodobnost. 

Nato sem šel v Vuzenico, tam pa sem začel poučevati slovenščino na višji stopnji in so 

učenci včasih začutili moj odnos do književnosti in so včasih tudi imeli solzne oči, sploh 

če smo govorili o Ketteju, Murnu, Kosovelu … Ali pa so vsi prebrali Cvetje v jeseni ali 

Na Klancu in imeli smo v osmem razredu prave seminarje. Otroke v šoli pogosto 

podcenjujemo, spomnim se, kako so se jih dotaknili recimo nekateri verzi in spoznanje, 

kako mlad je Kette napisal na primer Mojo maksimo, ki gre takole:  

»Izpopolnitev bodi moj edini vzor,  

luč, resnica moje delovanje,  

ljubica, ti bodi mi izvor sreče,  

smrt po delu  kratke sanje.« 

 

Moja »izpopolnitev« so komedije, kjer se trudim upoštevati nasvet, ki ga je dal že Levstik 

v svojem delu Popotovanje od Litije do Čateža davnega leta 1858: »Slovencem bi jako 

koristil nekdo, ki bi znal zavijati resnico v prijetne šale.« In to jaz delam. 

 

S. Š.: Ne vem sicer, ali sem zmeraj dobil povsem natančen odgovor, vendar je vaše 

pripovedovanje izredno zanimivo. Ko vas takole poslušam, mi je povsem jasno, zakaj ste 

neločljivo povezani z gledališčem. Ti vaši zadnji verzi pričajo o tem, da ste lahko 

navdihnili marsikoga s svojo poezijo in da se je lahko resnično marsikomu orosilo oko. 

Zelo sem počaščen, da sem lahko tako dolgo poslušal vaše globoke misli in besede, da 

sem lahko prisostvoval delu polpretekle zgodovine, s katero sem tudi sam zelo intimno 

povezan. Gledališče sem tako spoznal še z enega zornega kota in za to sem vam iskreno 

hvaležen. 

  

T. P.: Tudi vam hvala za pozornost, ki jo posvečate mojemu delu! 
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8 Priloga 

         8.1 Fotografije s predstav in iz filma 

 

Zvonko Funda, Rado Pavalec, Marjan Bačko, Franci Gabrovšek, Sonja Blaž  

(SNG Maribor, foto Dragiša Modrinjak) 

 

 

Irena Mihelič, Rado Pavalec, Milena Muhič, Jernej Lipnik  

(SNG Maribor, foto Dragiša Modrinjak) 

 

 

Rado Pavalec, Ivo Leskovec (SNG Maribor, foto Dragiša Modrinjak) 
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Rado Pavalec, Milena Muhič (SNG Maribor, foto Dragiša Modrinjak) 

 

 

Brane Ivanc, Polde Bibič (SNG Drama Ljubljana, foto Jendo Štoviček) 

 

 

Silva Čušin, Polde Bibič, Klemen Petrovčič, Mojca Ribič  

(SNG Drama Ljubljana, foto Jendo Štoviček) 
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Brane Ivanc, Dare Valič (SNG Drama Ljubljana, foto Jendo Štoviček) 

 

 

Stane Potisk, Igor Žužek, Manca Ogorevc, David Čeh (SLG Celje, foto Damjan Švarc) 

 

 

David Čeh, Manca Ogorevc, Igor Žužek, Stane Potisk (SLG Celje, foto Damjan Švarc) 
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Stane Potisk, David Čeh, Manca Ogorevc, Renato Jenček  

(SLG Celje, foto Damjan Švarc) 

 

 

Manca Ogorevc, David Čeh, Igor Žužek, Renato Jenček (SLG Celje, foto Damjan Švarc) 

 

 

Anica Kumer, Ivo Godnič, Polde Bibič, Brane Ivanc, Vlado Novak, Bine Matoh 

(Slovenski filmski arhiv) 
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Polde Bibič (Slovenski filmski arhiv) 

 

 

Bine Matoh, Polde Bibič, Brane Ivanc, Ivo Godnič (Slovenski filmski arhiv) 

 

Polde Bibič, Brane Ivanc, Ivo Godnič (Slovenski filmski arhiv) 
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