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koncept in režija Borut Šeparović / kostumografija, scenografija Protunapad / dramaturg Tomaž Toporišič 
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FACA, RAKOVEC:
Gledališče je živlenje, tekoče živlenje, k se dogaja, k se ga 
ne vid. Ker na primer maš službo, prebereš to, prebereš 
to, v redu. Ne prebereš pa tega, pa ne vidš ne tega pa ne 
unga. Gledališče ti pa lahko to izpopolne. Ne da te vzgaja. 
To je zame brez veze. Ne boš ti gledalca vzgajal – gledalc 
je tak, hoče to pa to. In če je gledališče tok sposobn, da 
mu ponud to pa to in ga zadosti s tem pa s tem, pa da mu 
zraven še podtakne mal, nevede, zame je to poslanstvo.

MUJO, HRS:
Po eni strani se mi zdi, da so se stvari dejansko spre-
menile tako, da delodajalci izčrpajo delavce do te mere, 
da nimajo več energije … Jaz sem veliko ljudi srečal, 
tut velik jih poznam, ki rečejo, nočem razmišljat, nočem 
razmišljat, ko pridem iz službe domov, hočem, da me 
nekej zabava. Al je to televizija al je to komedija al je to 
… Skratka, nočem razmišljat, ane, in to v bistvu sistem 
tudi hoče, da ti ne razmišljaš in da te lepo iz dneva v dan 
pač …

HITAČI, MLAČNIK:
Nč kej nismo razmišlal, a je to zdej eksperiment al ni eks-
periment. Pač neki smo hotl narest, kar se je pa vseh zlo 
globok dotikal, se mi zdi. Takrat js sploh nism razmišlou 
o gledališču, a je zdej to eksperiment al je gledališče. Pač, 
mlad igrauc sm bil še takrat, kot večina nas, k smo bli v 
tej predstavi, in se mi zdi, da je bl šlo za to, kakšn teater 
bi radi delal. 

DRIPAC, ZIDAR:
Drnovški, Drnovškova doba, prvih deset let Slovenije, so 
plunki. Dripci so pa janšisti. To je pršlo šele pol, zdej. Am-
pak trenutno so spet plunki na oblasti, pa kaj je bil Mare? 
Golob? ... Evo, plunki in hitačiji so trenutno in power v 
Sloveniji. Dripci pa pridejo, dripci bojo pa zdej zmagal 
volitve, ja. Zdej bomo mi na oblasti. Ampak jes nisem to, 
a razumeš! A zdej že v vlogo lezem, pizda!

BUTO, BATTELINO PLUNK, ROPOŠA:
In s to krvjo nekak, a veš, se mi zdi, ko da bi na nek način 
življenje vstoplo v predstavo, in mislm, da je večina med 
nami doživlala prav srh – sej še zdej mi je ta občutek 
pršou, a veš, tist, k dobiš kurjo polt, k ti gre po hrbteni-
ci, ko se znotrej življenja znajdeš, naenkrat skozi teater 
prletiš v življenje, ker je pršlo do napake, ne. Ta napaka 
je nardila vrtinc močnega doživljanja, ne, zlo močnega 
doživljanja.

zahvaljujemo se Vitu Tauferju, Milošu Battellinu, Vojku Zidarju, Jožefu Ropoši, Pavletu Rakovcu, Marku Mlačniku, Željku Hrsu, Janezu Pavlovčiču, 
Dušanu Pernatu, Daretu Kraglju in vsem, ki so pomagali obuditi spomin na Razrednega sovražnika osemdesetih let.

»Razrednega sovražnika sem 
gledal v Zagrebu, ko sem imel 
šestnajst let, se pravi toliko, kot so 
bili stari liki v predstavi. V tistem 
času sem gledal tudi nekate-
re druge predstave, takrat pa je 
bilo prvič, da sem videl nekaj, za 
kar sem mislil, da je resnično. In 
čeprav nisem razumel slovenščine 
ali tega, kaj natanko se dogaja, za-
kaj so vsi ti liki tam, sem razumel, 
da je v tej predstavi še nekaj, česar 
nisem znal definirati. Nekakšna 
ener gija. Nasilje, ki sem ga gledal, 
se mi je zdelo resnično, zdelo se 
mi je, da ni zgolj igra.

Takrat si še nisem mislil, da se 
bom ukvarjal z gledališčem, in čez 
čas sem na to predstavo poza-
bil. Toda pozneje sem ugotovil, 
da me v gledališču zanima prav 
to. Ne toliko naturalizem, am-
pak tovrstna energija, tovrstna 
fizičnost ... In zame je ta pred-
stava ostala nekakšen kriterij. 
Čeprav gledališče, s katerim se 
sam ukvarjam, ni naturalistično, 
me namreč zanima vrsta odnosa 
z resničnostjo, to, kako narediti, 
da je nekaj resnično … In zato 
ne izhajam iz besedila, temveč iz 
predstave, ki sem jo videl, ko sem 
bil star šestnajst let.«

»Mislim, da se je Tauferjeva pred-
stava borila s tedanjim sistemom, 
moj Razredni sovražnik pa se bori 
z današnjim (ki je mogoče celo ve-
liko nevarnejši). Izbral sem stran, 
na kateri sem, in ta predstava kar 
najbolj dobesedno artikulira bist-
vena vprašanja današnjega časa. 
Nekateri uporabljajo medije, kot je 
televizija, da bi povedali, kar želijo, 
jaz pa menim, da je tisti javni pros-
tor, v katerem lahko ljudem povem 
nekaj stvari, gledališče, da imam 
tu priložnost to narediti. In če se 
ob tem najde skupina ljudi, ki lah-
ko to naredijo skupaj, toliko bolje. 
Potem si močnejši. Vendar pa ne 
dosežeš bog ve koliko gledalcev. 
V najboljšem primeru nas ne bo 
slišalo več kot nekaj sto ljudi. To 
ni televizija.«

Borut Šeparović med študijem 
Razrednega sovražnika (Re-/de-/
konstrukcije), oktober 2011
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Tomaž Toporišič

Razredni sovražniki nekoč in danes
1982
Razredni sovražnik, kultna generacijska predstava osemdesetih let prejšnjega stoletja, je kot avtorska adaptacija besedila 
nigela Williamsa v režiji vita Tauferja decembra 1982 spodnjo dvorano mladinskega dobesedno spremenila v bojišče in je še 
dolgo odzvanjala v glavah gledalcev. 
Po Ristićevi Missi in a minor in Ujetnikih svobode emila Filipčiča in Janeza Pipana je Razredni sovražnik (prva predstava vita 
Tauferja za Slovensko mladinsko gledališče) šokiral s svojo hiperrealistično doslednostjo in popolnoma zabrisal meje med 
gledališčem in resničnostjo. ena najbolj odmevnih predstav svojega časa je več let uspešno gostovala po vsej Jugoslaviji in 
izbranih evropskih festivalih ter doživela 90 ponovitev.
Predstava je na poseben način poantirala novo razumevanje funkcije in pomena igralca po Missi in a minor, ki ga je Taras 
kermauner definiral takole:

Naj dodam le to, da je razlika med polpreteklo ('realistično', 'literarno', na literarno vezano) in hipermodernistično režijo tudi 
ta, da prva obravnava igralca kot vlogo, torej več ali manj kot uradnika, ki izpolnjuje zakonsko – z uredbo, s pogodbo – pred-
pisano nalogo […], druga pa skuša igralca fascinirati, si ga podrediti, z neposredno erotično navezavo vojščaka na vojnega 
šefa, na karizmatičnega vodjo; psihoanalitiki bi rekli, da ga libidinozno investira. Očitno je tak način danes veliko uspešnejši; 
igralca razžari, ga angažira, ga vzame lastni privatnosti in socializira […], postavi ga v Deleuzov vojaški stroj (Mille Plateux).

o mejah in svobodi političnega v gledališču, kot ga je v svojih raznolikih predstavah udejanjalo Slovensko mladinsko gledališče 
osemdesetih let, je leta 1984 v predavanju na igralski akademiji spregovoril marko Slodnjak, dramaturg in eden temeljnih ust-
varjalcev fenomena mladinsko osemdesetih let. Citirajmo najprej njegovo izvajanje:

Mislim, da je treba v ta prostor, ki bolj kot kdajkoli boleha za dvema bistvenima boleznima – odsotnostjo zgodovinskega spo-
mina in predvidevanjem vsega, kar je pred nami v času dalj kot eno leto – vnesti možnost drugačnega mišljenja politike. […] 
Mojemu razumevanju konteksta, o katerem govoriva, je neverjetno blizu 'političnost' predstave, kot je recimo Jaz nisem jaz. 
Gradivo, na podlagi katerega je nastala ta predstava, je najbolj brutalno politično, a je njegova gledališka metafora osvobo-
jena vsakršne deklarativnosti izrekanja in nevarnega popravljanja tega časa in teh ljudi. […] Vedno znova se bomo najbrž 
vračali k temam in usodam […], vedno bolj bomo skušali uveljavljati popolnoma gledališko metaforo tega političnega. 

vzpostavljanje tega, kar je marko Slodnjak poimenoval »gledališka metafora političnega«, je močno zaznamoval Tauferjev 
Razredni sovražnik. Po mnenju lojzeta Smaska je režiser skupaj z dramaturgom markom Slodnjakom radikalno prestavil Wil-
liamsov tekst v naše čase in razmere, v katerih je »razred tako šolski kot družbeni razred. […] med tistimi, ki ničesar (materi-
alnega) nimajo, je to neka svojevrstna 'razredna' razlika.« šokirana publika se je neposredno in izjemno intenzivno soočila s 
problematiko izgubljene mladine v svetu sedanjosti. kritika je tako ob predstavitvi na sarajevskem festivalu eksperimentalnih 
odrov meS zapisala: »Sedemdeset minut Razrednega sovražnika deluje na gledalca kot štiri tisoč dvesto udarcev. vsaka 
sekunda te presenetljivo ostre javne igre je usmerjena proti nepripravljenemu gledalcu kot vešče zastavljen udarec v obraz in 
srce.« Predstava je po mnenju marka Juvana subverzivno postavljala v središče družbeno-socialni rob, tisto, kar družba v svoji 
prosperiteti mora izrinjati, pozabljati. Pri tem se spretno izogiba nevarnosti fašistoidnosti […], namesto tega raje ravna preme-
teno analitično: ravno ta analitična kritičnost je neznosna, udarna, »huda«. Hkrati pa je po njegovi interpretaciji pomenila nov, 
radikalen preboj znotraj poetike Smg.

2011
Re-/de-/konstrukcija devetindvajset let pozneje nastaja pod »selektorskim« vodstvom ustanovitelja kultne zagrebške gledališke 
skupine devetdesetih montažstroj Boruta šeparovića, ki prvič režira v Sloveniji. v intervjuju za portal Sigledal je režiser delo z 
ekipo označil takole:

 
Predstava ne temelji na izvirnem dramskem tekstu Nigela Williamsa, pač pa na videoposnetku Tauferjeve uprizoritve. V 
tistem času je predstava imela svoj gledališki, družbeni in tudi politični pomen, mi pa odkrivamo njene današnje potenciale. 
Govori o družbenih, ekonomskih odnosih, o šolstvu pa tudi o problemu nasilja. Gre za univerzalne probleme. (andraž 
Polončič Ruparšič, Sigledal)

Razredni sovražnik Boruta šeparovića in ekipe je vrnitev na kraj zločina. Režiser ga je izbral zato, ker je ogled te predstave zanj 
kot šestnajstletnika v zagrebu predstavljal iniciacijo v artaudovsko gledališče krutosti, za katero niti slutil ni, da obstaja, in ga je 
popolnoma prevzelo. zasedba povezuje originalno – v istih vlogah nastopata marko mlačnik in Željko Hrs – ter novo generacijo 
z Borisom kosom namesto miloša Battelina, Urošem kaurinom namesto Jožefa Ropoše in Blažem šefom namesto Pavleta 
Rakovca. med obema pa je »novi« Uroš maček (skoraj iz originalne generacije) namesto vojka zidarja. 
Re-/de-/konstrukcija raziskuje pomenski in simbolni potencial razrednih sovražnikov v vseh pomenih in utelešenjih te sintag-
me. šeparovića in ekipo zanima zlasti vprašanje, v kakšnih razmerah ter s kakšnimi morebitnimi učinki in dolgoročnimi posledi-
cami je nasilje lahko generator strukturnih sprememb v družbi, prežeti s politično apatijo in popolno odsotnostjo iniciative. kdo 
je danes razredni sovražnik? kdo so naši izkoriščevalci? na kakšen način lahko gledališče danes spodmakne tla kulturi main-
stream bizzare, v kateri smo vsi postali dnevni voajerji in udeleženci novega fenomena, cultura in extremis? kakšne strategije 
lahko danes uporabljajo umetniki, filozofi, znanstveniki in drugi, da bi spodbudili proces, ki bi spodnesel temelje konvencij, in 
sprevrnili ter postavili pod vprašaj kode družbe? 
gledališka predstava leta 2011 ni zgolj umetniško delo, ampak dogodek, ki zaživi na način interakcije med igralci in gledalci. 
gledalce poskuša postaviti v položaj negotovosti, nelagodja, doseči skuša specifično sesutje opozicij. izvajalci predstavo 
živijo kot estetski, družbeni in politični proces, v teku katerega se bojujejo z institucijami moči, v tem boju pa se izgubljajo tudi 
običajne opozicije subjekt proti objektu, prezenca proti reprezentaciji, umetnost proti družbeni realnosti … Re-/de-/konstrukci-
ja s tem proizvede auslanderjevsko razumljeno politiko predstave; namreč »razkrivanje procesov kulturnega nadzora« (Philip 
auslander, From Acting to Performance). Prevzame oziroma uporabi strategijo performansa, ki si radikalno prisvaja različne 
oblike uprizarjanja, načine nagovarjanja občinstva, ter tako izgrajuje svojo politiko uprizarjanja. gledalca tako na eni strani 
izpostavi nasilju predstavljanja in ponavljanja, ki ju prepozna kot nasilje vseprisotne družbe spektakla. Hkrati pa ga nagovarja, 
naj vstopi v igro avtopoetične feedback zanke, reprezentacijo zamenja s telesno soprisotnostjo. 
vse to priča o močnih sledeh performativnega obrata, hkrati pa tudi o dejstvu, da je sharing s publiko in celoten proces 
avtopoetične feedback zanke treba razumeti kot specifično gledališče upora proti temu, kar auslander označi s sintagmama 
»razvrednotenje žive prezence v mediatizirani kulturi« in »fuzija, ki jo vidimo potekati v digitalnem okolju, v okolju, ki vključuje 
žive prvine kot del svojega surovega gradiva v kulturno dominanto« (Philip auslander, V živo). gledališče se torej zaveda, 
da živimo v obnebju prevlade mediatizirane kulture, a se namerno vrača k performativni kulturi, k obnovitvenim postopkom 
ritualnega, lahko bi rekli obrednega gledališča. 
če so izvajalci na odru ali performerji nekoč še verjeli, da njihova dejanja utelešajo avtentično provokacijo proti tradicionalnim 
vrednotam, da torej ta dejanja premorejo provokativni potencial, so devetdeseta leta 20. stoletja oznanila porast neverjetja 
v karkoli, kar se predstavlja kot avtentično. Tako lahko, sledeč Philipu auslanderju in Walterju Benjaminu, postavimo trditev, 
da je v zadnjem desetletju predstava v živo postala enakovredna drugim formam, saj je ne moremo več enostavno in a priori 
označiti kot stvar avre in avtentičnosti. 

Borut Šeparović

Nekaj vprašanj ob Razrednem sovražniku …
ko smo septembra 2011 začeli študij za re-/de-/konstrukcijo Razrednega sovražnika, sem igralcem iz izvirne predstave, milošu 
Battelinu, vojku zidarju, Jožefu Ropoši, Pavletu Rakovcu, marku mlačniku in Željku Hrsu, zastavil naslednja vprašanja:

ali danes menite, da je bil Razredni sovražnik takrat eksperimentalna predstava? 
ali je bila ta predstava nekaj posebnega ali zgolj ena od predstav?
ali ste kdaj pomislili, da je ta predstava pravzaprav politična provokacija?
ali je bilo občinstvo šokirano nad nasiljem? ali bolj nad kletvicami? 
zakaj se kletvicam na odru navadno izogibamo?
kaj bi danes šokiralo občinstvo?
ali ste predstavo doživljali kot nekaj resničnega? 
katera je vaša »najresničnejša« izkušnja v gledališču?
ali je Razredni sovražnik nekakšen resničnostni šov ali vsaj njegova (nezaželena) anticipacija?
kaj pomeni nemško »disciplinirana« igra?
ali se vam zdi nasilje v gledališču dopustno?
kakšen je vaš odnos do ponavljanja nasilja v predstavi?
kakšna je razlika med resničnimi in markiranimi udarci na odru?
ali se je Plunk naučil lekcije iz samoobrambe?
komu in kako bo to lekcijo prenesel naprej?
ali se je treba v umetnosti izogibati nasilju?
ali vidite povezavo med to predstavo oziroma nasiljem v njej in med tem, kar se je nedavno dogajalo v londonu ali pred 
nekaj leti v Parizu? 
ali obstaja nesmiselno nasilje?
za kaj pravzaprav gre pri (na videz) iracionalnih izbruhih nasilja?
Je v slovenski družbi danes bolje ali slabše?
mislite, da ima lahko predstava, kakršna je bila takrat, v današnji ljubljani kak smisel?
ali se ne bi morala vseeno nekoliko spremeniti, da bi jo dandanes dobro razumeli?
ali je tedanja predstava s propadom socializma izgubila kontekst?
ali se je destruktivna energija usmerila v družbene spremembe, ki so se zgodile na začetku devetdesetih?
ali je bila ta predstava slika naše (skorajšnje) prihodnosti?
Prihodnost mladine, ki nastopa v igri, je danes preteklost – kaj to pomeni?
ali je učilnica pravzaprav »nevidni zapor«?
ali je razdejana učilnica metafora za razdejano in atomizirano družbo?
ali je izguba konteksta v gledališču odločilna?
kdo je bil razredni sovražnik takrat in kdo je danes?
ali liki v drami predstavljajo razred brezpravnih in prevaranih?
kdo je danes delavski razred? ali ga imamo? 
v kateri družbeni razred spadajo igralci?
ali smo danes vsi pripadniki srednjega razreda?
kdo je bil mujo takrat in kdo je prav ta mujo, ki ima zdaj nekaj več kot petdeset let, v Sloveniji danes? 
mislite, da je problem muja v današnji slovenski družbi rešen ali še vedno obstaja?
ali se vam zdi, da je ta predstava napovedovala stvari, ki so se zgodile v devetdesetih, denimo izbrisane?
kakšna je razlika med boskurji in čefurji?
Je večina ljudi v Sloveniji pravzaprav hitačijev?
Bi lahko rekli, da so hitačiji tisti, ki so v družbi nevidni, ki so izpadli iz vsake igre? 
kdo je dripac? kakšen lik je? 
ali bi lahko rekli, da so v devetdesetih prišli na oblast dripci? 
ali danes obstajajo buti? kdo je danes Buto? Je fašist, terorist ali preprosto idiot?
kaj pa Breivik – je on Buto? Buto, ki daje ljudem lekcijo iz samoobrambe? 
ali bi predstava tudi danes lahko delovala v isti zasedbi?
Si sploh lahko zamislite, da bi se spet zbrala povsem ista ekipa?
ali je igralec lahko prestar, da bi proizvedel tolikšno količino besa in nasilja?
kakšni se vam danes zdijo mladi v Sloveniji? 
mladina kot gonilna sila v družbi – je to mit ali resnica?
ali mislite, da je imelo gledališče takrat, v zgodnjih osemdesetih, večjo moč in večji družbeni vpliv kot danes?
ali vidite kakšno razliko med tem, kar je bilo poslanstvo gledališča ali igralca tedaj, in tem, kar je danes? 
kaj je vloga gledališča? ali sploh ima kakšno funkcijo? 
naj ga ukinemo? kaj bomo z njim?
ali ste to predstavo doživljali kot politično provokacijo?
kaj bi bila politična provokacija v gledališču danes?
Je danes politično gledališče sploh mogoče? ali je mrtvo?
ali si še kdo zamišlja gledališče ali pop glasbo kot orodji revolucije?
ali kdo pričakuje, da bosta glasba ali gledališče spremenila svet?
Se lahko revolucija začne v gledališču?

Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 3004 900
Fax.: + 386 (0)1 3004 901

E-naslov: info@mladinsko-gl.si
www.mladinsko.com

Predstava je nastala s podporo 
Ministrstva za kulturo RS.

Ustanoviteljica Slovenskega mladinskega 
gledališča je Mestna občina Ljubljana.

Prodaja vstopnic
V PRODAJNI gALERIJI

Trg francoske revolucije 5, 1000 Ljubljana
od ponedeljka do petka med 12.00 in 17.30

ob sobotah med 10.00 in 13.00
01 425 33 12

možnost plačila s plačilnimi karticami BA Mae-
stro, American Express, Eurocard in Karanta 

pri gledališki blagajni
Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana

01 3004 902
uro pred začetkom predstave

NA SPLETU
www.mladinsko.com 

nakup vstopnic s popusti prek spleta ni mogoč
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Izdalo Slovensko mladinsko gledališče
Za izdajatelja Uršula Cetinski
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