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Navida Fadaeeja Nazerja

Uprizoritev je nastala v okviru evropskega
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sanjačev v partnerstvu z Dubrovniškim
poletnim festivalom in z Asociacijo
Kulturanova iz Novega Sada.
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Proslava
Uprizoritev je nastala v okviru evropskega projekta
Port of Dreamers/Pristanišče sanjačev.
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Države še vedno
sprejemajo odločitve, ki
so del tradicije agresije,
ki se prenaša iz
generacije v generacijo
politik.
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Jan Krmelj (1995) je mariborski
gledališki in literarni ustvarjalec.
Študij na AGRFT je zaključil leta 2018
z diplomsko uprizoritvijo Ronalda
Schimmelpfenninga Idomenej v
Mestnem gledališču ljubljanskem
(besedilo je tudi prevedel). Med
študijem je leta 2014 pri založbi
Litera izdal svoj pesniški prvenec
Relikvije dihanja, s katerim je bil
nominiran za Jenkovo in Veronikino
nagrado. Še kot študent je režiral
uprizoritev Utopia, Arheologija raja
(koprodukcija SNG Drama Ljubljana
in Mestno gledališče Ptuj, 2016).

Po končanem študiju režije je režiral
in vizualno oblikoval več uprizoritev:
Življenje drugih, ki je nastala po
motivih istoimenskega filma Floriana
Henckla von Donnersmarcka (SNG
Drama Ljubljana, 2020); Žalostinke
(MGL, 2020); instalacijsko uprizoritev
Antifone, v kateri je ob glasbi Arva
Pärta zagorelo drevo (osmo/za, 2019);
uprizoritev Za praznino/Jok kamere,
nominirano za letošnji festival
Theatertreffen-Stückemarkt, kjer je bil
avtor, režiser, scenograf in oblikovalec
svetlobe (Flota/MGLC, 2019); Triadni
balet (Sokolski dom Tabor, 2019)
… Študijsko se je izpopolnjeval pri
režiserjih Romeu Castellucciju, Borisu
Nikitinu, Jerneju Lorenciju in Tomažu
Pandurju.
Evropski projekt Pristanišče
sanjačev/Port of Dreamers, v okviru
katerega je nastala Martinićeva
Proslava, se posveča perečemu
in nadvse aktualnemu problemu,
s katerim se ne spopada zgolj
sodobna Evropa, ampak ves svet
– gre za fenomen migracij, ki ga
večina državljanov Evropske unije
dojema kot izrazito negativen pojav.
Je to zaradi političnih silnic, ki so v
beguncih in migrantih našli priročne
zunanje sovražnike, na katere
projicirajo krivde za vse slabosti
njihovega sveta, ali je zgodovinski
spomin, kam so pripeljale
podobne razmere v 20. stoletju, že
popolnoma zbledel?
Mislim, da gre za nekakšno
kolektivno psihozo, ki je v povezavi
s to famozno “postfaktično” dobo,
v kateri živimo. Vedno znova se
zgrozim ob absurdnosti predsodkov,

ki se porajajo ob vprašanju migracij.
Morda je res vse težje razpoznati
resnico in dejstva med mnoštvom
informacij, a pri fenomenu migracij
so dejstva jasna — ljudje, ki bežijo
z vojnih območij, kjer preprosto ne
morejo živeti človeškega življenja, so
zaradi nepoznavanja in strahu pred
drugačnostjo izločeni iz logike zakona
in pravic. Toliko ljudi iz vsake države
migrira v neko drugo državo, da bi
npr. našlo delo — in to je mogoče,
ker imajo naše države med sabo
neke dogovore. Z državami izvora
večine beguncev teh dogovorov ni
in zaradi tega preidemo na področje
zakona, ki je odprto za manipulacije
in zlorabe. Mislim, da ne gre toliko za
to, da bi zgodovinski spomin zbledel;
prej za to, da zgodovinski spomin
nikoli ni bil zares ponotranjen, ni
bil konstruktivno umeščen v naše
dojemanje sedanjosti. Zdi se nekaj
oddaljenega, nekaj že jasnega,
in hkrati s to sentimentalnostjo
zgodovine se pred nami dogajajo
zločini, vsaj enakovredni zločinom
nad človeštvom iz preteklosti. Morda
v nekih ozirih še hujši, ker vemo toliko
več, države pa še vedno sprejemajo
odločitve, ki so del tradicije agresije,
ki se prenaša iz generacije v
generacijo politik.
Veliko gledaliških režiserjev v svojih
CV-jih popisuje režije državniških
in kulturnih proslav, ki zdaj že
tradicionalno dvigajo veliko prahu.
Kot da so proslave postale središča
vozlišč med državniškim aparatom,
kulturo in njenim ljudstvom. Se je na
tem stičišču znašla tudi tvoja (prva)
Proslava?
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Na nek način ja — proslava kot
uprizoritvena forma je skrajno
bizaren del sveta uprizarjanja; po
navadi strogo afirmativna, velikokrat
absurdno slabo izvedena, ponavlja
vsebine in ideološke puhlice, ki jih
nihče ne premisli. In nazadnje se mi
zdi, da se jih tudi gleda z nekakšnim
ideološkim mlečnim steklom pred
očmi. V naši uprizoritvi in v Ivorjevem
tekstu gre za priprave na “proslavo,”
ki jo mora neka neimenovana
politična stranka izvesti, da bi se
njena predstavnica opravičila za neko
neprimerno izjavo. Do te “proslave”
na nek način ne pride, zgodi se nekaj
nepredvidljivega, ko bi se morala
zares začeti, vstopi druga zgodba,
Navidova zgodba, ki zavzame mesto
proslave.
Proslava ima izrazito dualno
strukturo – prvi del je priprava
na proslavo, kjer sledimo (kot
smo vajeni iz dnevnopolitičnega
dogajanja) politični farsi, drugi del
je dokumentaristična zgodba, ki je
nastala po resnični zgodbi iranskega
begunca Navida. Kako si zgradil
most med tema dvema bregovoma?
Uprizoritev deluje kot neke
vrste diptih, ki sooča skrajne
kontradiktornosti. Na eni strani
birokratsko pojmovanje človeškega
življenja in problemov migracij ter na
drugi zgodbo resničnega človeka,
ki je strašna in ki zares spregovori o
jedru problema, ki se ga v prvem delu
politiki dotikajo kot zgolj problema
besed in statistik. Tudi vizualno sta
prvi in drugi del razdeljena; most
med obema deloma je neke vrste
očiščenje, odstranitev mask politike,
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da se naredi prostor za bližino,
prostor za resnično zgodbo, ki
spregovori toliko več kot katera koli
fraza, ki jo nek politik uporabi, da bi si
opral vest.
Kakšna je uprizoritev, ki nastaja?
Imaš morda kakšno misel, ki bi jo na
kratko zaobjela?
Kontradiktorna; smešna in strašna
hkrati. Diptih ironije in bolečine.
Hkrati nečloveška in človeška … V
njej poskušamo izpostaviti dvojnosti
in paradokse, na katere naletimo, ko
raziskujemo migrantsko problematiko
— ali politiko nasploh. Že to, da o
migracijah govorimo kot o nekem
konceptu, čeprav se hkrati dogajajo
nenehno, prav zdaj, je paradoks,
ki spregovori veliko o ideologiji
sodobne Evrope. Toliko institucij in
denarja zavoljo nekega problema,
ki se ga rešuje na formalni ravni, na
terenu pa je stanje slabše in slabše.
Navid, iranski režiser, je v naš
prostor gledališča stopil kot
pripovedovalec. Njegova zgodba,
ki jo je za intervju v okviru projekta
Pristanišče sanjačev z njim opravila
Mojca Marič, je pretresljiv. Martinić
ga je vzel kot enega izmed 80.000
milijonov tistih, katerih zgodb
ne slišimo. Ko slišimo zgodbo
posameznika, vzetega iz množice
(kamor jih tlačimo, da bi lažje
zamahnili z roko in pogledali stran),
nas sesuje. Kako je bilo, ko je
Navid prišel na vaje in vam osebno
pripovedoval, kaj se je dogajalo?
Navid je res čudovit, velik človek,
z velikim srcem … njegovo zgodbo
smo takoj vzeli kot svojo — in to s

popolno ponižnostjo in z velikim
spoštovanjem. Sprva je bilo težko,
težko ustvarjati fikcijo, ko ob tebi sedi
človek, katerega zgodbo uprizarjaš.
Gledališče je neizogibno fiktivno,
čeprav lahko ima realne učinke —
tega se zaveš ob realnosti človeka,
ko je s teboj v prostoru. Tudi resnična
zgodba, ki jo govori skupina igralcev,
izpade … čudno. Potrebovali smo kar
nekaj časa, da smo našli ravnotežje,
način, kako zgodbo prenesti bolj kot
glasniki in ne tisti, ki želimo iz tega
delati nekaj več od tega, kar je. Brez
vsake sebičnosti, brez pomilovanja,
zgolj kot izraz razumevanja in
deljenja. Je preprosto izpoved,
njegova zgodba, in pet igralcev
“posodi” svoja telesa, svoje glasove,
da jo spregovorijo. A ne zavoljo
uprizarjanja, temveč zavoljo tega,
kar lahko stik s to zgodbo odpre
v gledalcu. Na vsaki vaji bolj me
pretrese, da je lahko bil nekdo, samo
zato, ker se je udeležil protestov,
preprosto ustreljen, ubit kot mnogo
Navidovih prijateljev. To so bili ljudje
mojih let, večina njih študentje, tudi
Navid v tistem času.
Leta 2009 se je udeležil večjega
protesta v Teheranu, protestiralo
je okoli milijon ljudi, proti nasilju
in diktaturi tamkajšnjega režima.
Takrat so na ulici začeli ostrostrelci
preprosto streljati ljudi, po naključni
izbiri … njega so po nekaj časa zaprli
in brutalno mučili. Po mučenju je za
pol leta izgubil spomin in bil v oskrbi
zdravnikov ter družine. Zato, ker
je protestiral … Starši so ga dolgo
vzpodbujali, naj zapusti državo, a
to je težka odločitev; navsezadnje
se je odločil in šel. V Slovenijo je

prišel že leta 2015, in sicer nekaj
tednov preden so se začele stvari na
evropskih mejah zaostrovati; iz Grčije
do Slovenije je prispel praktično brez
problema, zanj je bila pot peklenska
od Irana prek Turčije in preko morja
do Lezbosa. In pretresljivo je, kako
lahko o vsem tem pripoveduje z
nasmehom na ustih, z neko toplino
… Večkrat smo se zlomili med
uprizarjanjem drugega dela. Njegova
zgodba stoji povsem surovo, tekst
drugega dela uprizoritve tvorijo zgolj
citati iz intervjuja. Spomnim se, da
sem na začetku vaj večkrat pomislil
— zakaj preprosto ne damo Navidu
stola v drugem del predstave in naj
on pove svojo zgodbo? A mislim,
da je na nek način, vsaj znotraj
medija gledališča, še močneje, če to
naredijo igralke in igralci, ki v zborski
naraciji govorijo kot prvoosebni
pripovedovalec. Gre za to temeljno
prozopopejo, ki tvori gledališče —, in
njegovo jedro, ki je empatija.
Politika in gledališče. Proslava in
teater. Praviš, da se politika čisti
preko teatra, da uporablja formo
gledališča. Smo si torej bližje, kot
mislimo?
Zgodovina demokracije in gledališča
praktično sovpadata. In politika
temelji na uprizarjanju, jasno, na
uprizarjanju ideologije. Žalostno je,
da postaja vedno bolj pomembno
to, kako svojo politiko v parlamentu
in na socialnih medijih uprizoriš,
kako dobro “odigraš” svojo fikcijo
politične persone, kot pa sporočilo,
ki ga kot politik ali stranka predajaš.
V času, ki mu vlada strah pred
prihodnostjo, negotovost, je seveda

logično, da ljudje iščejo preproste,
čim bolj radikalne odgovore in
politične opcije. In tukaj je gledališče
tisti ključni kontrapunkt, ker odpira
kompleksnost vsake zgodbe, ker
nas ustavi, nas poglablja in nam
govori, da lahko preobražamo
resničnost. Upam, da nam spregovori
tudi, da jo naj preobrazimo k
razumevanju drug drugega.
Resničnost je mnogoplastna, ljudje
smo mnogoplastni — in v temelju
empatična bitja. Vsi se lahko
znajdemo na Navidovem mestu, v
poziciji nekoga, ki mora zapustiti
svojo izvorno državo. Na srečo nismo
v vojni, a prihodnost demokracije je
vsekakor ogrožena. In pomembno
se je boriti za to, da ostane in da je
odprta za vse, katerih življenje je
ogroženo ali onemogočeno.
Kot pesnik si še posebej občutljiv na
izrečeno besedo, na pomen besede/
tišine v kontekstu, v situaciji, v
atmosferi. Kaj poskušaš odslikati
skozi zvočno kuliso?
Drugi del, torej Navidova zgodba, se
osredotoča na sugestivnost besede
in pripovedi, zvokov, ambienta. Na
nek način skozi zvočno pokrajino
odpiramo prazen prostor, ki ga
potem gledalec zapolni s svojo
domišljijo, s svojim vživetjem v
Navidovo pripoved. Absurdno bi
bilo uprizarjati, kako je izgledal
kateri koli del njegove poti … veliko
stvari je tudi tako strašnih, da bi jih
bilo nemogoče uprizoriti. Bilo bi
narobe. In pri pripovedi take zgodbe
je ključna natančna struktura, neke
vrste orkestracija, ki skozi kontraste
pušča tišine in prazna mesta tam, kjer

vstopi gledalec. Vse bolj se mi zdi
pomembna gledalčeva kreativnost,
moč njegovega miselnega aparata,
da ustvarja paralelno predstavo
v svoji zavesti. In mislim, da je to
pri zgodbi, kot je naša, edino prav,
edino možno. Namenjena je gledalki,
gledalcu.
Številni sodelavci, ki so na projektu,
so zelo navdušeni nad tvojim delom,
pristopom, znanjem, odprtostjo.
Kako se ti počutiš v domačem
gledališču?
Lepo je — v Mariboru sem bil v
preteklih šestih letih vedno le za
kratek čas, nikoli več kot nekaj
dni, in biti tukaj name učinkuje kot
nekakšen odklop. Delo v gledališču
je sproščeno, pristno; lepo. Ekipa
igralcev in ostalih sodelavcev je
čudovita. Navkljub temu da se
ukvarjamo z grozno zgodbo, smo
vzpostavili prijeten skupni prostor,
kjer lahko ideje krožijo z obeh
strani. Vedno bolj se mi zdi, če se
že odločimo, da bomo preživeli
dva meseca skupaj, v tej bizarni
oazi, ki jo gledališče ponuja znotraj
vse bolj kaotičnega in negotovega
sveta, zakaj se ne bi ta dva meseca
preprosto imeli lepo — in skupaj
ustvarili nečesa, kar nam bo vsem v
užitek?
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GLEDALIŠČE KOT
VEST DRUŽBE
Vili Ravnjak
Uprizoritev Proslava v izvedbi
Drame SNG Maribor je sestavni del
mednarodnega koprodukcijskega
projekta z naslovom Port of Dreamers
(Pristanišče sanjačev), ki pod okriljem
Ustvarjalna Evropa poteka med
letoma 2018 in 2020 na treh lokacijah
(Maribor, Novi Sad in Dubrovnik),
sofinancira pa ga Evropska komisija.
Projekt je namenjen ozaveščanju
ljudi o aktualni problematiki migracij
in o konkretni pomoči pri integraciji
beguncev ter priseljencev v nova
kulturna okolja. Sestavljajo ga
različne izobraževalno-gledališke
dejavnosti, pri katerih poleg SNG
Maribor sodelujeta Dubrovniški
poletni festival in Asociacija
Kulturanova iz Novega Sada. Vsak
od koprodukcijskih partnerjev
bo na temo migracij pripravil tudi
samostojno gledališko uprizoritev.
Pred začetkom študija mariborske
uprizoritve Proslava so na Komornem
odru SNG Maribor (pod vodstvom
Mojce Marič in Benjamina Virca)
med 21. februarjem in 15. marcem
2019 potekale izobraževalne in
8

Martinić dramaturško spretno
prikaže kolesje bruseljske politične
birokracije, zlasti njeno dvoličnost,
pri čemer radikalno ponazori razliko
med tistim, kar politiki govorijo
in sprejemajo v obliki splošnih
političnih deklaracij, in tistim, kar se
dejansko dogaja na terenu.
pogovorno-terapevtske delavnice,
na katerih so sodelovali migranti
različnih starosti, spola in izobrazbe,
živeči v Mariboru, ki so v zadnjih
letih prišli iz različnih nacionalnih
in kulturnih okolij (Iran, Tunizija,
Eritreja, Španija, Argentina, Rusija
…). Priseljenci so prišli v Slovenijo
oziroma v Maribor iz različnih vzrokov
(od političnih, vojnih, ekonomskih do
osebno intimnih). Namen delavnic
je bil po eni strani socializacija in
neposredna vključitev priseljencev
v ustvarjalno okolje, kakršno
predstavlja kultura (umetnost,
gledališče), po drugi pa spodbujanje
javnega diskurza o migracijah kot
kontinuiranem družbenem pojavu in
dekonstrukcija mitov ter predsodkov
o priseljencih.
Na delavnicah je nastalo etnografskodokumentarno gradivo, ki je služilo
za nastanek teksta naše uprizoritve.
Hrvaški dramatik Ivor Martinić se je
med danim gradivom osredotočil

na osebno pripoved iranskega
političnega begunca, Navida
Fadaeeja Nazerja, sam pa je kot
avtor dopisal uvodni del besedila
(z naslovom Proslava, ki je kasneje
postal tudi naslov uprizoritve). Z
Navidom je opravila Mojca Marič kot
sodelavka projekta in moderatorka
delavnic obsežen polstrukturirani
intervju ter ga v obliki dialogov
podrobno zapisala (pri nastanku
uprizoritve je kasneje sodelovala tudi
kot prevajalka in lektorica). Končno
besedilo uprizoritve je izoblikovala
skupina ustvarjalcev (režiser in igralci
ter ostali umetniški sodelavci).
Vsebinsko-dramaturško izhodišče
Proslave je Navidova resnična
zgodba o begunski poti med Iranom
in Slovenijo, ki se je dogajala poleti
oziroma jeseni 2015, torej v času, ko
so bile evropske meje še prepustne
oziroma dokler ni novembra 2015
Slovenija na zeleni meji s Hrvaško
postavila rezilne žice. Od takrat so

se razmere za migrante povsod
dramatično zaostrile in poslabšale.
Vse do pojava »koronavirusne krize«
marca 2020 so mediji skoraj vsak
dan poročali o tragičnih dogodkih
na različnih begunskih poteh.
S svetovno pandemijo novega
koronavirusa je vprašanje migrantov
potihnilo oziroma prešlo v ozadje,
šele pred dnevi, ko je zgorelo
begunsko zatočišče Moria na
grškem otoku Lezbosu, kjer je bilo
nastanjenih okrog 13.000 beguncev,
se je spet prebilo v ospredje
zanimanja evropske politike in širše
javnosti.

»neljub jezikovni spodrsljaj«, ki pa je
v časih »politične korektnosti«, ko je
treba zelo paziti, kaj govoriš, lahko
usoden, zato se je zanj prisiljena
javno opravičiti. Na nekem političnem
zasedanju, ko je govorila o reševanju
migrantske problematike v nemščini,
je namreč nevede uporabila
znamenito Hitlerjevo sintagmo o
»končni rešitvi« judovskega vprašanja
(na način holokavsta). V ta namen
politiki organizirajo priložnostno
proslavo, ki naj bi izpričala njeno
pripadnost humanih idejam in
vrednotam evropske begunske
politike.

Ivor Martinić je Navidovo osebno
zgodbo vstavil v širši kontekst
dogajanja bruseljske visoke politike,
povezane z begunsko-priseljensko
problematiko. Tako je nastala izrazito
kontrastna dramaturška struktura,
sestavljena iz dveh delov. Prek tega
dualizma razkriva principe, kako
današnja politika »upravlja naša
življenja«. Danes je evropska politika,
kakor jo lahko doživlja javnost,
predvsem medijski spektakel in igra
(v ozadju katerih, za javnost bolj ali
manj neviden način, poteka resnična
bitka za moč in vpliv). Martinić
dramaturško spretno prikaže kolesje
bruseljske politične birokracije, zlasti
njeno dvoličnost, pri čemer radikalno
ponazori razliko med tistim, kar
politiki govorijo in sprejemajo v obliki
splošnih političnih deklaracij, in tistim,
kar se dejansko dogaja na terenu.

V drugem delu besedila nas Martinić
sooči z napovedano proslavo,
namesto katere pa se pred nami
odvije čustveno pretresljiva
Navidova osebna pripoved o
begunski poti iz Irana do Slovenije.
Gre za dokumentarno realističen
opis dogajanja, vse od začetkov
protivladnih protestov v Iranu leta
2009, v katerih je Navid sodeloval
kot politični aktivist, bil zaradi tega
zaprt in mučen, dokler se po nekaj
letih popolnoma brezizhodnega
osebnega in družbenega položaj leta
2015 ni odločil za pobeg iz države.

Vzrok za dogajanje v prvem delu
besedila je banalen: neki znani
(slovenski) političarki se je zgodil

Iz te osebne in hkrati univerzalne
situacije je gradil uprizoritveni
koncept režiser Jan Krmelj, ki je na
prvi vaji zastavil ekipi ustvarjalcev
vprašanje: »Ali imaš pravico živeti
drugje, če v svoji državi nimaš
osnovnih pogojev za življenje, divja
vojna ali vlada tiranski politični
režim?«

Poleg številnih družbenih funkcij, ki
jih opravlja dramsko gledališče skozi
zgodovino, je izpraševanje kolektive
vesti ena izmed temeljnih. Gledališče
je lahko v odločilnih zgodovinskih
trenutkih oziroma pri razreševanju
delikatnih aktualnih družbenih dilem
pomemben moralni imperativ. Čeprav
gledališče sveta ne more spreminjati,
lahko vseeno vpliva na mišljenje in
doživljanje ljudi, kar posledično vodi k
njihovim odločitvam. Tako kot drugod
po Evropi so tudi v Sloveniji mnenja
o beguncih in o priseljencih zelo
deljena. Upamo, da bo uprizoritev
Proslave (kot neke vrste »vest
družbe«) prispevala k razsvetljevanju
situacije in delovala kot spodbuda za
humanost pri reševanju konkretnih
problemov, s katerimi se begunci in
priseljenci v Sloveniji v vsakdanjem
življenju soočajo.
Namen celotnega mednarodnega
evropskega projekta Pristanišče
sanjačev je bil v osnovi definiran
kot prispevek k ozaveščanju ljudi o
migrantski problematiki, predvsem pa
kot razbijanje stereotipnih negativnih
predstav o beguncih in priseljencih,
ki jih v zadnjih letih vztrajno gradijo
desničarsko usmerjeni politiki in
mediji. Kot pravi soavtorica projekta,
Mojca Marič, je migrantska retorika
povezana s kriminalizacijo beguncev,
prosilcev za azil in priseljencev,
temelječa na negativnih predsodkih,
ki delujejo kot grožnja in varnostno
tveganje. Zato je cilj projekta oziroma
uprizoritve, da zastavi temeljno
»izhodišče za nadaljnja razmišljanja,
kje smo, kam plujemo in v kakšnem
svetu želimo živeti«.
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obljubite, da bo ostala med nami.
Nikoli se nisem počutil osamljenega,
nisem vedel, kaj pomeni, ko srce
joče, vendar ni nikogar, ki bi te
potolažil, objel. Vsega tega nisem
vedel, ker sem imel mamo. Nisem
vedel, kaj je ljubezen. Danes, ko bi
dal vse, da bi za eno uro videl mamo,
vem, kaj je ljubezen. Ljubezen je
mama.

ŽIVLJENJE PREDSTAVLJAJO
TRI STVARI: DRUŽINA,
PRIJATELJI IN LJUBEZEN. VSE
OSTALO JE SMRTNO.
Če se vpleteš v politiko,
Navid Fadaee Nazer
Zelo mlad sem bil, ko sem se začel
zavedati, kdo sem. Mojo mladost
so zaznamovale neštete sanje in
žeje po odkrivanju sveta okrog
sebe. Nisem vedel, kje začeti, zgolj
moje nezavedno mi je govorilo,
da moram brati knjige, če želim na
pot samospoznanja. Vleklo me je v
umetnost. Želel sem naslikati pesmi,
upodabljati sem se učil svoje misli.
V meni se je razvnemala mladostna
strast. Nekega pomladnega dne sem
šel v knjigarno in nakupil vse, kar mi
je padlo v oko. Kugo in Tujca Alberta
Camusa, Brate Karamazove in Idiota
Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega,
Ostrino britve Williama Somerseta
Maughama, Živalsko farmo Georga
Orwella ... Pojma nisem imel, kdo
so avtorji in o čem govorijo njihove
knjige. Želel sem samo brati. Želel
sem slikati in igrati kitaro. Čutil sem,
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Ste vi kdaj izkusili življenje brez
staršev? Upam, da je vaš odgovor ne.
Imam dve sestri, ki zasedata
delček mojega srca, in brata, ki mi
je v trenutku ločitve rekel, naj mu
odpustim. Oprostim naj svojemu
bratu? Zakaj? Kaj je naredil? Bil je
brat in prijatelj, srčno me je imel rad.
Morda se je počutil krivega, da nisva
izkoristila časa, ko sva še lahko bila
skupaj. Da se nisva še bolj povezala?
Imel je prav. Zakaj nisva uživala bolj,
dokler sva še lahko?!

moraš iti do konca, da si
priboriš to, v kar verjameš.«

da bi lahko pisal poezijo. Po branju
nekaj dram Arthurja Millerja, Bertolta
Brechta in Tennesseeja Williamsa
sem začel pisati drame. Bil sem
tako ponosen nase. Bil sem mlad.
Razumite me …
Mislil sem, da zajemam znanje z
veliko žlico in da sem zelo blizu
uspehu. Sebe sem si predstavljal
kot prvega iranskega režiserja, ki
bo dobil oskarja. Iranski film je imel
mnogo odličnih umetnikov, ampak do
takrat še nihče ni osvojil oskarja. Bile
so čudovite sanje. Se vam ne zdi?
Moj oče je bil čevljar, mama pa
frizerka (oba sta že upokojena). Oče
je v prostem času slikal, zato je bilo
slikanje del mojega odraščanja. Oče
je moj junak, resničen borec. Trden
kot skala, a s toplim srcem, velikim

Petja Labović, Ksenija Mišič, Matevž Biber, Vojko Belšak

kot ocean. Težko je delal, da smo
lahko z bratom in s sestrama dosegli
svoje sanje. Z dela se je vračal pozno
ponoči in zgodaj zjutraj odhajal na
delo, še preden sem se zbudil.
Še zdaj imam pred očmi njegove
zdelane, razpokane in hrapave roke.
Pogrešam poljubljanje njegovih rok.
V nobeni knjigi nisem našel lekcij, ki
sem se jih naučil od svojega očeta.
Biti močan, biti potrpežljiv, oprostiti,
biti tiho, ko je nekaj prav, se boriti

proti krivicam. To je nekaj, kar me je
naučil on in česar se še zmeraj učim
sam.
Moja mama je angel, ki se je na
zemljo spustil po pomoti. Ali pa sem
imel jaz to srečo, da je prišla na
zemljo, da bi postala moja mama. V
Iranu nisem vedel, kaj pomeni nositi
umazana oblačila, jesti mrzlo hrano
ali spati na golih tleh. Mama je zame,
za moji sestri in za brata storila vse.
Želim vam povedati skrivnost, a

Šel sem na umetnostno gimnazijo,
kjer sem razvijal svoje talente in se
učil, udeleževal sem se delavnic
igranja in režije, veselil sem se
vstopa na fakulteto. Prepričan sem
bil v svojo prihodnost; če ne bom
postal prvi iranski režiser, ki bo prijel
oskarja, bom zagotovo postal zvezda
v svoji državi, v Iranu. Vedno sem bil
ponosen, da sem Iranec. Predstavljal
sem si, da dobim oskarja, stopim
pred mikrofon in vsem povem, da
sem iz Irana.
Postal sem eden najboljših študentov
režije na fakulteti, sošolci so me
cenili in imel sem veliko prijateljev.

Skupaj smo ustvarjali kratke filme in
dokumentarce. Velikokrat smo spali
kar na odru, da smo lahko čim več
časa izkoristili za projekt, ki smo ga
pripravljali. Pogrešam noči, ko sem
zaspal kar na odru, ves vznemirjen
zaradi predstave, ki smo jo imeli
naslednji dan. Še zmeraj pogrešam
tiste dni, ko sem pripravljal in čistil
oder, preden so igralci prišli zjutraj na
vajo.
Živel sem svoje sanje, vsak dan je bil
boljši in uspešnejši od včerajšnjega,
vsak dan so se mi odpirala nova
vrata. Ampak … ampak … ampak …
Dlje, kot sem hodil, bolj mi je življenje
kazalo svojo temnejšo stran. Odraščal
sem in začenjal opazovati revščino,
pomanjkanje denarja, lakoto, cenzuro
in zatiranje svobode izražanja.
Slednje sem izkusil na svoji koži, s
svojimi kostmi. Ustvarjali smo filme,
oni pa so uničevali filmske trakove in
jih požigali. Imeli smo gledališče, oni
pa so odpovedovali predstave.
V meni so se dogajale spremembe,
zaradi katerih sem hitro dozoreval.
Bil sem starejši od svojih let. To mi
ni bilo všeč. »Moram ostati mlad,
moram se pomladiti.« Vendar sem
videl in na svoji koži občutil stvari,
zaradi katerih se je (pre)hitro končala
moja mladost. Ustvarjanje filmov,
gledaliških uprizoritev in glasbe niso
bili več izzivi mojega življenja. Želel
sem svobodo. Želel sem, da bi postal
naftni denar, ki je bil neodtujljiva
pravica mene in vseh Irancev, naš
lasten denar, denar razvoja naše
države in ne denar teroristov, ki samo
pijejo kri, ki je ni nikoli dovolj. Skupaj
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z akademiki smo se začeli boriti,
prekinili smo predavanja, organizirali
smo študentske zabave.
Naša odločitev je bila jasna, očitna
– želeli smo svobodo. Bili smo
proti zatiranju, ubijanju in podobnih
dogodkih iz stare in nove revolucije.
Dan spremembe je bil blizu in veliko
družin je bilo zaskrbljenih, kako se
bodo stvari razpletle. Ni nas bilo
strah smrti, ker je bila svoboda za nas
pomembnejša od hrane in vode.

ciljem, verjamem, da smo bili blizu.
Ampak … režim nas je hotel utišati
z orožjem, naše edino orožje pa so
bile pesti, ki so se dvigale v nebo. In
potem se je zgodilo nekaj, kar boste
videli v uprizoritvi Proslava.

delavnicami, ki so osnova za rojstvo
te uprizoritve. Zato bi se zahvalil
vsem, ki ste pomagali pri projektu.
Hvala je majhna beseda za vašo
pozornost, ki ste jo namenili meni in
moji življenjski zgodbi.

vami, ki ste mi jih omogočili. Želim si,
da bi bila tukaj tudi moja družina. Če
bi bili tukaj, ne bi imel nobene druge
želje več.

Moral sem zapustiti Iran. Imel sem
dve možnosti – lahko čakam, da me
ubijejo, ali peš prečkam mejo Irana
in zaživim novo življenje v drugem
svetu.

Ta uprizoritev je namenjena moji
mami Farideh, mojemu očetu
Mikaelu, mojima sestrama Vahideh
in Shideh ter mojemu bratu Nimi in
vsem mamam in očetom, ki so izgubili
svoje drage na poti do svobode.

Moj oče mi je takrat rekel nekaj,
česar ne bom nikdar pozabil. Sam je
bil del iranske revolucije (1978–1979),
zato je vedel, da želim jaz vstati proti
izidom njihove revolucije, revolucije,
za katero so vedeli, da se je končala
narobe, in zaradi katere je toliko
ljudi trpelo in umrlo. »Če se vpleteš
v politiko, moraš iti do konca, da si
priboriš to, v kar verjameš,« je rekel.
Moj oče je rekel, da je trenutek, v
katerem smo sedaj, pomemben: »Če
se poročiš s politiko, se moraš ločiti
od svoje družine, svoje ljubezni, želja
... vsaj do zmage.«

Zadnji dan v Iranu sem ugotovil,
da je to zadnji del lepe družinske
sage. Moral sem se ločiti od svoje
družine, dela svoje duše. Bilo je težko
jutro, prekleto jutro. Zadnji poljub
družini in domovini. In vedel sem, da
Irana ne bom mogel več videti tako
enostavno.

In sedaj sem tukaj z vami, s prijatelji,
z ljudmi odprtih src in velikega
duha. Hvala vam, da ste prišli na
našo uprizoritev. Danes bom z
vašo pomočjo in z ljubeznijo svojih
prijateljev dosegel svoje sanje, ki
sem jih sanjal pred dvajsetimi leti.
Sanje 18-letnika bodo izpolnjene
v stvarnosti 36-letnika. Hvala vam,
dragi igralci, Ksenija Mišič, Maša
Žilavec, Vojko Belšak, Matevž Biber,
Petja Labović, ki ste prevzeli moj
glas v tej igri in me sprejemali s
prijaznostjo in s potrpljenjem. Hvala
Ivorju Martiniću, Janu Krmelju, Viliju
Ravnjaku, Špeli Emi Veble, Gašperju
Torkarju, Juliji Đorđević, Karmen
Živko, Jerneju Jerovšku in Mojci
Marič.

Veliko nas je bilo. Ko sem videl
sebe na cesti med vso to množico
… Še zmeraj ne morem izraziti svojih
občutkov. Kar lahko rečem, je, da
sem bil ponosen. Prevzemal me je
občutek moči. Tiste moči, ki se je
je režim bal. Več kot trije milijoni
ljudi na cestah Teherana so kričali
za svobodo. Svobodo, svobodo,
svobodo … Bili smo blizu svojim

Moram vam povedati, da sem imel
srečo, ker sem v Mariboru spoznal
učiteljico, svetovalko, prijateljico
in sočutno osebo Mojco Marič1,
ki iskreno dela in pomaga nam,
beguncem. Če ne bi bilo nje, ne bi
dosegel svojih 20-letnih sanj. Dala
mi je občutek varnosti, da sem se
ji lahko zaupal skozi intervju, na
podlagi katerega je nastal tudi drugi
del te uprizoritve, potrudila se je,
da je prevedla moje besede in jih
zapisala. Torej, iz dna srca hvala,
Mojca. Srečen sem, da te poznam.
Ta projekt (Port of Dreamers/
Pristanišče sanjačev) se je začel z

Želim si, da bi bila tukaj
tudi moja družina. Če bi bili
tukaj, ne bi imel nobene
druge želje več.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil
tudi vsem prijateljem, ki so me
iskreno spremljali vsa ta leta: dr.
Edvardu Protnerju, Mojci Marič,
Renatu Flisu, Batavii Dalati, Nini
Marin, Asji Pehar, Luki Vrtovcu,
Kristini Koter, Ivanu Močniku, Marijani
Simonič, Klaudiji Petek, Renati
Daljevec, Asefu Sadeghu, Andreju
Kurniku.
Danes gledam svoje sanje skupaj z

1
Uredniška opomba: Mojca Marič je lektorica Drame SNG Maribor, prav tako prevajalka in lektorica uprizoritve Proslava, izvajala pa je tudi delavnice
in polstrukturirane intervjuje s priseljenci v okviru projekta Pristanišče sanjačev/Port of Dreamers. Je tudi izvajalka tečajev slovenščine za tujce na MKC
Maribor in se v okviru doktorskega študija sociologije na Filozofski fakulteti v Mariboru ukvarja s preučevanjem priseljencev v Mariboru.
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Hvala, da ste del mojega življenja.

Maša Žilavec, Petja Labović, Ksenija Mišič, Vojko Belšak, Matevž Biber
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DUALNOST MED TEM,
KAR SE DOGAJA, IN NAŠO
NEPRIPRAVLJENOSTJO, DA SE S
TEM SOOČIMO

O PONAVLJANJU
(NEUSVOJENIH) LEKCIJ
ZGODOVINE

Ivor Martinić

Benjamin Virc1

Pri raziskovanju teme begunstva v
okviru tega projekta sem nanizal več
opomb, ki bi se jih dalo razvrstiti v
nekaj osnovnih kategorij: nelogičnost,
nesolidarnost, birokratska
zmešnjava, nemoč, nezakonitosti,
absurdi, netolerantnost. Med samim
raziskovanjem sem se vrtel v krogu
birokratskih informacij, ki so na
papirju izgledale povsem drugače
od tistega, kako izgledajo v realnosti.
Temu so se pridružili še zakoni, ki v
resnici izgledajo povsem drugače
od prakse. Ali denimo novinarski
članki, ki izgledajo povsem drugače
od novinarske tematike v realnem
življenju. Človeška življenja, ki so pri
posredovanju medijev popolnoma
izkrivljena in drugačna od tistih, ki

sem jih imel priložnost spoznati.
Prav ta dualnost med tem, kar se
dogaja, in našo nepripravljenostjo, da
se s tem soočimo – bodisi na ravni
posameznika ali celotne države –, me
je vodila k besedilni predlogi, ki sem
jo napisal za to uprizoritev. Predlogo,
ki jo sestavljata dva dela – fiktivni in
dokumentar(istič)ni. Upam, da se bo
nekam vmes med oba dela umestila
resnica.

naše evropske dediščine.« Odgovora,
kako to doseči, ni, čeprav bo svet,
ki bo po tej pandemiji nedvomno
ponovno vstal, morda postregel tudi
s takšnim odgovorom ali pa vsaj z
novim zavedanjem. /.../ Edino, kar
nam je preostalo, je namreč upanje,
da bosta solidarnost in skrb za
(so)človeka živeli še potem, ko bo
virus premagan.

Umberto Eco je v svoji knjigi
Migracije in netoleranca1 zapisal,
kako nujno Evropa potrebuje ugovor
proti netoleranci: »Obstajati mora
možnost odločitve, kako sprejeti
neko novo pluralnost vrednot in
običajev, ne da bi pri tem odstopili od

1
Ecova knjiga (zbirke esejev) z naslovom Migracije i netolerancija je v hrvaškem prevodu Damirja Grubiše izšla v mesecu februarju 2020 in do
sedaj še ni bila prevedena v slovenščino (op. ur.).
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Naj začnem s preprosto trditvijo:1
»Nietzsche je imel prav.« Teza se
seveda v trenutnem kontekstu
globalne grožnje – tokrat v podobi
epidemije koronavirusa – navezuje
na filozofov koncept večnega
vračanja (»ewige Wiederkunft«), ki ga
je prvič zapisal v Veseli znanosti leta
1882 in nato v prihodnjih treh letih
še v slovitem spisu Tako je govoril
Zaratustra. Enega izmed dokazov
za večno vračanje v nenehnem
spopadanju oziroma dialektiki
dobrega in zlega bi lahko našli že
v kronološkem naštevanju različnih
bioloških pandemij v razponu
večstoletne zgodovine, začenši
s srednjeveško kugo, ki so jo po

trditvah »edino zveličavne« RKC
bojda zakuhali heretiki in čarovnice,
preko novoveškega sifilisa, ki
so ga med amazonske Indijance
»radodarno« zasejali španski mornarji
in je še nekaj stoletij pozneje obveljal
kot nekakšna stigma telesno in
duhovno »razuzdanih« (boemov in
prostitutk), pa vse do »španske«
gripe v 20. stoletju (ki v resnici
sploh ni bila samo ali predvsem
španska), do pojava virusa HIV v
osemdesetih, ki še danes »počasi
ubija« na milijone ljudi, ali veliko
bolj rapidno uničujoče ebole, ptičje
gripe in zdaj koronavirusa. Gotovo
sem pri naštevanju teh bioloških
»terminatorjev« še izpustil kakšno

Petja Labović

klico ali dve, a naj zaenkrat zadošča
za »neprijetno« ilustracijo primera.
Zgodovina se vsekakor ponavlja
oziroma celo mutira, kot bi lahko
zatrdili v kontekstu bioloških znanosti,
in sicer do te mere, da človek – bitje,
ki je lahko samemu sebi največji
blagoslov ali najhujši sovražnik – ali
skupina ljudi te ključne in alarmantne
dogodke zamaskira, da se sprva zdijo
nekaj drugega; ko pa spoznamo, za
kaj v resnici gre, pa je po navadi že
prepozno.
Sledovi migracij so v obliki
zgodovinskih artefaktov (od
praktičnih predmetov, oblačil, nakita

1
Koordinator mednarodnega EU projekta »Port of Dreamers« (»Pristanišče sanjačev«), sofinanciranega iz EU programa Ustvarjalna Evropa (Creative
Europe), ki poteka od novembra 2018 do oktobra 2021 v partnerstvu Dubrovniškega poletnega festivala (glavni partner), Asociacije Kulturanova iz
Novega Sada in Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
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pa vse do ohranjenih umetniških
del, rokopisov in drugih ostankov
intelektualnih stvaritev) »posejani«
in raztreseni po tako rekoč celotni
zemeljski obli. Z udomačitvijo
prevoznih živali in nato z razvojem
tehnologije so se zgolj povečevale
razdalje med izhodiščno in končno
destinacijo nekega posameznika –
migranta ali begunca – ali celotne
skupine ljudi, ki so zaradi želje po
boljšem življenju zapustili bodisi
opustošeno, uničeno ali jalovo
naravno okolje, v katerem je bilo
težko preživeti, kaj šele ustvariti
trajne pogoje za kulturni, umetniški in
pozneje tudi znanstveni razcvet, ki ga
danes razumemo v sintagmi »država
blaginje«. Sočasno z razvojem
tehnologije novoveškega »osvajanja
sveta« in ustvarjanja imperijev, ki
so eksploatirali naravno bogastvo
kolonij, pri čemer so slednje ohranjali
na stopnji polrazvitosti in s tem
obvladljivosti (tako v političnem
kot vojaškem smislu), čemur so
se prebivalci kolonij vedno bolj
upirali in prej ali slej razglasili
svojo neodvisnost od »matičnega
imperija« v podobi nove politične
entitete,2 pa se je zgodilo še nekaj:
medtem ko se je svet vedno bolj
povezoval, se je v tako rekoč vse pore
družbenega delovanja zažrla kruta
logika kapitalizma, ki je utemeljena na
eksploataciji človeškega dela v relaciji
do ustvarjanja »presežne vrednosti«.

Slavoj Žižek, eden največjih
promotorjev slovenske filozofske
misli, v svojem eseju Proti
dvojnemu izsiljevanju: begunci,
nasilje in druge težave s sosedi
(ali v angleškem izvirniku: Against
the Double Blackmail: Refugees,
Terror and Other Troubles with the
Neighbours) opozarja prav na to
grozljivo razsežnost globalizacije
kapitalizma, sklicujoč se na misel
filozofa Petra Sloterdijka: »Sloterdijk
pravilno ugotavlja, da se globalizacija
kapitalizma ne zavzema zgolj za
odprtost in osvajanje, temveč tudi
za idejo vase zaprtega sveta, ki
svojo privilegirano Notranjost ločuje
od njene Zunanjosti. Ta dva vidika
globalizacije sta neločljiva: globalni
doseg kapitalizma je zasnovan na
način, da uvede radikalno razredno
razdelitev po vsem svetu, pri čemer
ločuje tiste, ki jih sfera ščiti, od
tistih, ki ostajajo ranljivi zunaj nje.«3
Žižek nato v enem izmed naslednjih
odstavkov opozori na ideološko
hinavščino, s katero Evropa
obravnava begunce: »Kaj torej storiti
z več sto tisoč ljudmi, ki v obupanem
begu pred vojno in lakoto čakajo na
afriškem severu ali na obalah Sirije
ter skušajo prečkati Sredozemsko
morje, da bi našli zatočišče v Evropi?
Dva ključna odgovora se ponujata,
dve različici ideološkega izsiljevanja,
zaradi katerih smo brezprizivno
krivi. Levi liberalci, ki izražajo svoje

ogorčenje nad tem, kako Evropa
dopušča, da se na tisoče ljudi utaplja
v Sredozemskem morju, trdijo, da bi
morala Evropa pokazati solidarnost
in na stežaj odpreti svoja vrata.
Na drugi strani so protiimigrantski
populisti, ki trdijo, da bi morali zaščititi
naš način življenja, kvišku potegniti
dvižni most in pustiti Afričanom ali
Arabcem, da rešijo svoje težave.
Obe rešitvi sta slabi, a kaj je slabše?
Če parafraziramo Stalina, obe sta
slabši.«4
Celovita in edina prava rešitev,
kakršno vidi Žižek, je v korenitih
družbenih spremembah, ki bi morale
zajeti ves svet: »Kar zadeva begunce,
bi si morali pri reševanju tega
problema prizadevati rekonstruirati
globalno družbo, in sicer tako, da
obupani begunci ne bi bili prisiljeni
v klatenje po svetu. Ne glede na
to, ali se ta rešitev zdi utopična ali
ne, je obenem edina realistična, pri
čemer pa se razstava altruističnih
vrlin na koncu izkaže kot preprečitev
te namere. Bolj ko obravnavamo
begunce kot objekte humanitarne
pomoči, pri čemer dovoljujemo, da
še naprej prevladuje stanje, ki jih je
prisililo, da so zapustili svoje države,
bolj bodo prihajali v Evropo, dokler
napetosti ne dosežejo vrhunca – ne
zgolj v izvornih državah beguncev,
ampak tudi tukaj. In tako smo,
soočeni s tem dvojnim izsiljevanjem,

2 Eden od eksemplaričnih zgodb v moderni zgodovini je denimo razglasitev neodvisnosti trinajstih angleških kolonij od angleškega imperija, ki jo je
soglasno potrdil kongres 4. julija 1776, in neposredna ustanovitev Združenih držav Amerike.
3 Žižek, Slavoj: Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbours, založnik Allen Lane, za Penguin Random
House, 2006, str. 10. (prev. a.)
4 Prav tam, str. 11. (prev. a.)
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ponovno pri velikem leninističnem
vprašanju: ‚Kaj nam je storiti?‘«5
V prizadevanju, da bi odgovorili na
navidezno preprosto vprašanje, ki
se seveda navezuje na kompleksen
problem migracij v sodobnem času,
še posebej po januarju 2015, smo
se v kontekstu projekta Port of
Dreamers (Pristanišče sanjačev),
ki ga sofinancira Evropska komisija
v okviru programa Ustvarjalna
Evropa in smo ga izvedli v tesnem
sodelovanju med glavnim partnerjem,
Dubrovniškim poletnim festivalom,
s Slovenskim narodnim gledališčem
Maribor in z Asociacijo Kulturanova
iz Novega Sada, ukvarjali z vrsto
pertinentnih vprašanj, povezanih s
kulturnim potencialom ter nenazadnje
tudi z usodo in z nadaljnjimi
perspektivami migrantov na širšem
teritoriju Balkana. Umestitev
raziskovalnega začetka je bila tako
migracija ruske inteligence v mesto
Dubrovnik po izbruhu februarske
revolucije v Rusiji leta 1917, ki je tako
v več valovih dospela do nekdanje
skupne države – Kraljevine Srbov,
Hrvatov in Slovencev. Z zgodovinskim
raziskovanjem po še neizpovedanih
zgodbah Dubrovnika smo tako
prišli do relevantnih spoznanj o
pomenu kulturne dediščine ruske
balerine Olge Solovjeve, ki je
vrsto let opravljala delo »uradne«
koreografinje Dubrovniškega
poletnega festivala, poleg tega pa sta
s sestro Lidijo Iraklidi festivalu v svoji
oporoki zapustili družinsko vilo na

5

Cavtatu z namenom, da se v njenih
prostorih ustanovi dom za starejše
in obubožane umetnike – a žal je po
spletu okoliščin ostala ta plemenita
ideja do danes neuresničena.
Poleg zanimivega zgodovinskega
pričevanja iz polpretekle zgodovine,
ki se navezuje na kulturno življenje
mesta Dubrovnik, pa smo se
v Mariboru in v Novem Sadu
z namenom izrisa koherentne
pripovedi o sodobnem begunstvu
in o položaju globalnega migranta
tukaj in zdaj ukvarjali predvsem s
percepcijo migrantov, kako doživljajo
svoje novo kulturno okolje, v katerem
živijo, kakšne so njihove izkušnje
z državljani in kakšne odnose
so uspeli vzpostaviti z različnimi
ljudmi, in to kljub številnim izzivom,
predsodkom in problemom, s
katerimi se vsakodnevno spopadajo
v širšem kontekstu svoje lastne
integracije z novim kulturnim
okoljem. Metodologija, ki smo jo
uporabili pri svojem raziskovalnem
delu, je bila tako od partnerja
do partnerja nekoliko različna in
predvsem odvisna od specifik
kulturnega okolja, v katerem je bila
izvedena posamezna delavnica.
Poleg skupno treh delavnic na
temo migracij, od katerih je vsak
partner pripravil svojo delavnico z
nekoliko drugačnim konceptom,
smo v Mariboru, v Novem Sadu in v
Zagrebu v časovnem razponu enega
leta organizirali tudi tri umetniške
laboratorije, na katerih so sodelujoči
ustvarjalci predstav – vsak partner

namreč pripravlja svojo gledališko
produkcijo na temo migracij – vstopili
v svet beguncev in tudi nekaterih
prostovoljnih migrantov, ki so jim v
varnem zavetju in v zaupnem okolju
zaupali svoje življenjske zgodbe
in tudi katero izmed izkušenj, ki so
jih doživeli na poti do »svobodne
Evrope«.
Kot pravi star pregovor, se za vsak
problem (prej ali slej) najde rešitev.
Nove perspektive in upanje, ki jih
lahko gojimo tik pred zaključnimi
fazami mednarodnega projekta Port
of Dreamers (Pristanišče sanjačev),
se skrivajo v nas, ljudeh samih,
ki se odločimo, da bomo neko
stvar spremenili. Vsaka revolucija,
še tako neznatna, se je zgodila
z odporom, z nezadovoljstvom z
obstoječim stanjem. In pri tem nas
ugotovitev, da nas je začetku malo
tistih, ki si sprememb želimo, ne
sme odvrniti od namer in nadaljnjih
akcij. Kot pravi Hannah Arendt, lahko
tudi razmeroma majhna, a dobro
organizirana skupina v nedogled
obvladuje velika cesarstva in številne
ljudi: »V zgodovini so majhni in
revni narodi neredko premagali
velike in bogate nacije. /…/ Oblast
maloštevilnih je lahko pod določenimi
pogoji učinkovitejša od oblasti
mnogih, moč slabotnejšega pa ne
more biti kos sili močnejšega. V
dvoboju odloča močnejši in zgodba o
Davidu in Goljatu kaže samo, da je pri
takšnem boju poleg mišic odločilna
tudi gola inteligenca, torej materialna

Prav tam, str. 12. (prev. a.)
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sila naših možganov. Tako lahko
ljudske vstaje proizvedejo skorajda
neustavljivo moč […].«6 In prav zaradi
obojega – tako sile naših možganov
kot tudi ljudskih vstaj, ki jih v teh
krajih v ključnih trenutkih ni manjkalo
– novo upanje še zmeraj živi in le
čaka na pravi trenutek.
Odlomki iz članka, ki bo v celoti
objavljen v zaključni publikaciji
projekta Port of Dreamers (Pristanišče
sanjačev) v letu 2021.

Nove perspektive in
upanje, ki jih lahko gojimo
tik pred zaključnimi
fazami mednarodnega
projekta Port of Dreamers
(Pristanišče sanjačev),
se skrivajo v nas, ljudeh
samih …

6 Arendt, Hannah: Vita Activa, prev. Vlasta
Jalušič, knjižna zbirka Krt 73, založba Krtina,
Ljubljana 1996, str. 212.
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KDAJ BO ČAS, DA POSTANEMO
DRŽAVLJANI SVETA?
Mojca Marič

Migracije so zgodovinsko dejstvo, ki
ni pojav le sedanjosti ali globalizacije,
temveč je prisoten že od davnine
človeštva. Število ljudi, ki migrira, se
iz leta v leto povečuje; v globalnem
pogledu se je v zadnjih nekaj
desetletjih pretok ljudi, blaga, idej
in podob še stopnjeval.1 K temu
prispevajo tudi pogodbe med
različnimi (nacionalnimi) državami
ali nadnacionalnimi skupnostmi;
na primer prosti pretok delavcev v
Evropski uniji, vsekakor pa tudi sam
sistem (neoliberalni kapitalizem),
razvoj tehnologije in možnost
potovanj. Pri tem velja omeniti, da
so t. i. delovni migranti dostikrat že
vpeti v parametre modernosti in

globalnega kapitalističnega sistema,
saj je vnaprejšnji pogoj za njihovo
premikanje njihova pripravljenost,
da so vključeni v mezdno delo in s
tem v kulturno logiko kapitalizma;
dostikrat pa je položaj migrantov
s stališča humanizma moč opisati
kot primer izkoriščanja: premalo so
plačani (tako za intelektualno kot
pogosto tudi za fizično delo), preveč
delajo2, nimajo določenih pravic.3 Po
drugi strani se povečuje število ljudi,
ki zapuščajo svoje domove zaradi
oboroženih spopadov, revščine,
lakote, družbene neenakosti,
pomanjkanja služb, zatiranja, kršenja
človekovih pravic, političnega strahu
in preganjanja kot posledice vojne

ali klimatskih sprememb.4 Pogost
dejavnik, zakaj se ljudje odločijo
zapustiti državo bivanja, je v zadnjih
letih lahko tudi čisto oseben, intimen,
na primer ljubezen.5 Vzroki, zakaj se
ljudje selijo, so tako mnogoterni in
kompleksni, omenjeni dejavniki se
pogosto med seboj tudi prepletajo.
Pomembni skupini znotraj skupine
priseljenih so tudi osebe z
mednarodno zaščito. Za mednarodno
zaščito ali azil lahko v Sloveniji
zaprosi tujec ali oseba brez
državljanstva, ki meni, da je v matični
državi sistematično preganjana
zaradi svojega političnega
prepričanja ali zaradi svoje verske,

1
Eriksen, T. H. E. (2009), Majhni kraji, velike teme, Maribor, Aristej, str. 346.
2 Na primer, ob izbruhu epidemije koronavirusa smo lahko opazili, da ključnik #ostanidoma in zaščitni ukrepi velikokrat enakovredno ne zajemajo
vseh družbenih slojev. Tako smo bili na eni strani priča pozivom k soodgovornemu ravnanju, na drugi strani pa delujočim gradbiščem, na katerih so
pogostokrat nezaščiteni, brez zaščitnih mask, varnostne razdalje itd. delali gradbeni delavci, ki večinoma prihajajo iz bivših jugoslovanskih republik. Ti
tudi najpogosteje živijo v skupnih nastanitvah, ki so velikokrat prenatrpane in kjer so življenjske razmere slabe, zato lahko težko govorimo o solidarnosti
do vseh slojev ali segmentov družbe.
3
Eriksen, T. H. E. (2009), Majhni kraji, velike teme, Maribor, Aristej, str. 351–352.
4
Marin, N. in Špurej, D. (2018), Migracije, v Bevc, S. idr., Vključevanje oseb z begunsko izkušnjo v mladinsko delo: priročnik za mladinske delavce
(str. 8–11), Maribor, Mladinski kulturni center, str. 9.
5
Mai, N. in King, R. (2009), Love, Sexuality and Migration: Mapping the Issue(s), Mobilities 4/3, str. 295–307.
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rasne, narodnostne ali etnične
pripadnosti, ali oseba, ki meni,
da bi vrnitev v matično domovino
ogrožala njeno življenje, svobodo
ali bi lahko bila izpostavljena
mučenju, nečloveškemu ravnanju
in kaznovanju. V Sloveniji poznamo
dve vrsti mednarodne zaščite: status
begunca, ki se ga prizna osebi, ki
utemeljeno in verodostojno izkaže,
da obstaja utemeljen strah pred
preganjanjem, osnovanem na rasi,
veri, narodni pripadnosti določeni
družbeni skupini ali določenemu
političnemu prepričanju, in
subsidiarno zaščito, ki jo dobi oseba,
ki ne izpolnjuje pogojev za status
begunca, lahko pa dokaže, da bi
bilo z vrnitvijo v matično državo
ogroženo njeno življenje (smrtna
kazen, usmrtitev, nehumano ravnanje,
mučenje, vojne razmere).6 Izpostaviti
velja, da se mnogokrat predvsem na
prisilno priseljene gleda samo kot
humanitarno vprašanje ali vprašanje
državne oziroma mednarodne
varnosti, prepogosto celo samo
kot na politično vprašanje, dosti
manj pa kot na globalno vprašanje.
Prav odgovor na to vprašanje bi
utegnil razkriti prave vzroke, katerih

posledica so točno ti begunci in
katerih posledica je tudi njihov
prihod v našo državo od jeseni 2015
naprej, ko je Slovenija novembra
istega leta na zeleni meji s Hrvaško
postavila rezilno žico, danes pa se
soočamo z razmerami v Centru za
tujce v Postojni, kjer je več kot sto
prosilcev za azil zaprtih v kontejnerje
brez oken z rešetkami znotraj
opuščene industrijske hale v skrajno
neprimernih življenjskih pogojih,
onemogočen pa jim je tudi vstop v
azilni postopek, dostop do informacij
in pravne pomoči.
Če si ogledamo številke, vidimo,
da se je po zadnjih podatkih
Statističnega urada Republike
Slovenije v letu 2018 v Slovenijo
priselilo več kot 4.300 državljanov
Republike Slovenije in 24.100
tujih državljanov, skupaj 28.455
prebivalcev, medtem ko se je v
istem obdobju odselilo skoraj 6.600
slovenskih in več kot 6.900 tujih
državljanov, skupaj torej 13.527
ljudi. Selitveni prirast je bil v letu
2018 najvišji po letu 2008: 14.928
oseb. Največ tujcev se je v letu
2018 priselilo v Slovenijo iz Bosne in

Hercegovine (49 % vseh priseljenih
tujih državljanov), sledijo državljani
Srbije, Kosova, Severne Makedonije
in Hrvaške.7 Opažamo torej lahko,
da glede na narodnostno sestavo
prebivalstva predstavljajo priseljenci
iz nekdanjih jugoslovanskih republik
največji delež tujih državljanov. V letu
2016 je po podatkih Ministrstva za
notranje zadeve v Sloveniji zaprosilo
za mednarodno zaščito 1.308 oseb,
v letu 2017 1.476 oseb in v letu 2018
2.875 oseb. Od teh sta bili leta 2018
ugodeni 102 prošnji, zavrnjenih je
bilo 135 prošenj, 277 zavrženih,
2.327 pa ustavljenih, kar pomeni,
da so prosilci Slovenijo zapustili
še pred končanjem postopka.8 Do
leta 2010 je bilo v Sloveniji največ
prosilcev za mednarodno zaščito
iz držav nekdanje Jugoslavije, v
zadnjih treh letih pa iz Afganistana,
Alžirije, Pakistana, Iraka, Irana, Sirije,
Turčije, Maroka in Eritreje. Od leta
1995 do konca leta 2018 je bil status
begunca priznan 599 osebam,
status subsidiarne zaščite pa 130
osebam9, kar pomeni, da beguncev
v Sloveniji v primerjavi z drugimi
državami sploh ni veliko, žal pa je
toliko bolj prisoten klavstrofobičen

6
Zakon o mednarodni zaščiti /ZMZ-1/ (2016), Uradni list RS, št. 22/16 (4. 3. 2016), pridobljeno 15. 3. 2020 s http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO7103.
7
Statistični urad Republike Slovenije (2018), V 2018 se je iz Slovenije vsak teden odselilo povprečno 126 slovenskih in 133 tujih državljanov,
pridobljeno 25. 3. 2020 s https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8217.
8 Slovenija je bila v času vzpostavitve t. i. balkanske poti namreč izrazito tranzitna država.
9
Ministrstvo za notranje zadeve (2018), Strategije Vlade RS na področju migracij, pridobljeno 2. 4. 2020 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/
MNZ/SOJ/STR17072019.pdf.
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diskurz, pojavljajoč se v politiki, v
medijih in med ljudmi. V mnogih
slovenskih10 kot tudi mednarodnih11
raziskavah se namreč izkaže, da so
reprezentacije beguncev, prosilcev
za azil in priseljencev utemeljene
na negativnih predsodkih, z
metaforami vojne, vode in nevarnih,
neobvladljivih naravnih katastrof,
kot grožnja in varnostno tveganje,
z retoriko kriminalizacije (teroristi),
drugosti (civilizacijske, kulturne in
vedenjske), varnosti in militarizacije.
Če se je podoben diskurz še ne
dolgo nazaj uporabljal za priseljence
bivših jugoslovanskih republik,
se zdaj te v razmerju do trenutnih
beguncev naslavlja kot »naše«,
v Sloveniji pa žal prevladujeta
pomanjkanje védenja o islamu in
sovraštvo ne samo do priseljencev,
do beguncev, temveč do vseh
drugače mislečih, ki so dojeti kot
nasprotje »dobrega nacionalizma«
oziroma patriotizma. Pogosto prihaja
do oblikovanja dveh navidezno
diametralno nasprotnih in tako tudi
diametralno nasprotno vrednotenih
figur: političnega begunca in
ekonomskega, ilegalnega migranta,
čeprav v realnosti ti dve figuri

prehajata druga v drugo in vsaka
poudarja drugo plat iste globalne
družbene skupine. Pogosto se ta
dva pojma konstruirata kot binarno
nasprotje, tisti, ki odloča o tem, kdo
je kdo, pa je evropski subjekt, ki
se ga slika kot tistega, ki temelji na
drugačnem kulturnem, političnem
in geografskem jedru, ki naj bi
bilo »boljše«, »razvitejše«, »bolj
civilizirano«.
V okviru mednarodnega evropskega
projekta Port of Dreamers
(Pristanišče sanjačev) smo od 21.
februarja do 15. marca 2019 na
Komornem odru SNG Maribor izvedli
delavnice, da bi pridobili stik in
etnografsko/dokumentarno gradivo
priseljencev, živečih v Mariboru, ki
prihajajo iz različnih držav oziroma
kulturnih okolij (med njimi Iran,
Tunizija, Eritreja, Španija, Argentina,
Rusija), so različnih starosti, spola,
izobrazbe, v ozadju njihove priselitve
v Slovenijo pa so najrazličnejši vzroki
(gre za osebe z mednarodno zaščito,
združene družinske člane oseb z
mednarodno zaščito, ljubezenske
migrante), prav tako je tudi njihovo
bivanje v Sloveniji različno dolgo.

Delavnic se je udeleževalo od šest
do osem udeležencev, na delavnicah
je prevladovala metoda pogovora
v skupini, kjer smo želeli ustvariti
pristno, sproščeno, polintimno, varno
in zaupno okolje, kjer so udeleženci
delili predvsem svoje izkušnje
integracije. Z vsemi udeleženci smo
med in ob koncu delavnic opravili tudi
polstrukturirane intervjuje, s katerimi
je bilo vzpostavljeno še bolj intimno
okolje in so nam tako ponudili globlji
uvid v vzroke in posledice, ki so sploh
privedli do posameznega primera
migriranja, prav tako pa zasledovanje
pomenljivih antropoloških in
psiholoških paralel, o katerih bi lahko
upravičeno rekli, da so skupne vsem
človeškim družbam in kulturam.
Na delavnicah smo o posameznih
tematikah, ki so zajete tudi v
intervjujih, razglabljali na splošno
in ne z vidika osebnih pripovedi.
Pri tem nismo nikogar izpostavljali,
dovolili smo, da so udeleženci z nami
delili, kar se je njim zdelo ustrezno
in s čimer so se udeleženci počutili
udobno. Na delavnicah, podrobneje
pa skozi polstrukturirane intervjuje z
vsakim posameznikom/posameznico,
smo ugotovili glavna izhodišča

10 Bajt, V. (2015), Anti-Immigration Hate Speech in Slovenia, Kogovšek Šalamon, N. in Bajt, V. (ur.): Razor-Wired: Reflection on Migration Movements
through Slovenia in 2015 (str. 51–61), Ljubljana, Mirovni inštitut; Doupona Horvat, M., Verschueren, J. in Žagar, I. Ž. (1998), Pragmatika legitimizacije,
Ljubljana, Open Society Institute; Krobat, K. (2018), Begunska kriza in azilna politika Republike Slovenije, magistrsko delo, Ljubljana, Pravna fakulteta;
Marič, M. (2019), Kritična analiza slovenskega medijskega diskurza: pojma migrant in begunec, v Mrvič, R. idr. (ur.), Migracije v slovanskem prostoru
v 20. in 21. stoletju (str. 27–45), Ljubljana, Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije; Troha, T. (2016). Kdo ali kaj je »migrant«?
Znanstveni simpozij »Zakaj misliti ‚begunsko krizo‘: populizem, ksenofobija in sovražni govor«, pridobljeno 5. 5. 2019 s https://www.youtube.com/
watch?v=K2tZcFQyFYE; Vezovnik, A. (2018), Securitizing Migration in Slovenia, Journal of Immigrant & Refugee Studies 16/1–2, str. 39–56; Vogrinc, J.
(2015), Ali sta ‚politični begunec‘ in ‚ekonomski migrant‘ res dve različni figuri, pridobljeno 15. 5. 2019 s https://livestream.com/zivo/predavanjapritlicje/
videos/100221227; Žagar, I. Ž. (2016), »Slovenija, domovina beguncev« ali Kako so Slovenci vzljubili bodečo žico, Znanstveni simpozij »Zakaj misliti
‚begunsko krizo‘: populizem, ksenofobija in sovražni govor«, pridobljeno 20. 5. 2019 s https://www.youtube.com/watch?v=CgKW4ZuHy3M.
11 Ibrahim, M. (2005), The securitization of migration, International Migration 43/5, str. 163–187; KhosraviNik, M. (2018), British Newspapers and the
Representation of Refugees, Asylum Seekers and Immigrants between 1996 and 2006, Lancaster, Lancaster University, Center for Language in Social
Life.
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priseljencev, ki si v splošnem delijo
izkušnje, poglede, občutja in mnenja
glede svojega bivanja v Sloveniji. Ne
glede na to, da prihajajo iz različnih
držav in z različnimi vzroki, si delijo
marsikatero izkušnjo: izzive pri
integraciji ( jezik, birokracija, iskanje
stanovanja, iskanje zaposlitve,
sprejemanje okolice), dojemanje
kulturnih razlik, spoznavanje
značilnosti življenja v Sloveniji in
vključevanje vanj, pogled na lastno
identiteto.
Izpostavljajo, da je z ljudmi na
začetku težje navezati stik in se
vklopiti v kulturno sredino, čeprav
so ljudje do njih formalno prijazni.
Že Pierre Bourdieu12 je izpostavljal
pomembnost socialnega kapitala
kot tistega, ki predstavlja družbene
vire, ki jih pridobivamo skozi različne
mreže poznanstev – socialni kapital
so družbene vezi, ki proizvajajo
potrebno oporo, je agregat aktualnih
in potencialnih virov, ki se povečujejo
vzporedno z imetjem dolgotrajnih
socialnih vezi. Seveda socialnega
kapitala ne moremo obravnavati
ločeno od drugih dveh oblik
(kulturnega in ekonomskega), saj so
vse oblike med seboj prepletene.
Torej, če se priseljenci soočajo
predvsem s problemi, kako sploh
navezati pristne vezi s Slovenci ali
kako preživljati prosti čas, ker nimajo
socialne mreže, so na nek način v
poziciji, ki jih izključuje iz tega, da bi
lahko prišli do visokega socialnega

kapitala, ki jih v določenih točkah
že v izhodišču izloča iz družbe, in iz
tega, da bi postali v družbi uspešni in
funkcionalni. To vpliva tudi na same
priložnosti, ki jih priseljenci pridobijo
na trgu dela ali na primer na področju
izobraževanja, saj jim zaradi prvotne
težave z neznanjem jezika tako tudi
primanjkuje informacij, dostopa
do informacij in kulturnih znanj, ki
bi jim omogočili lažje vključevanje
v novo življenje. Seveda pri tem
ne smemo niti pozabiti na dejstvo,
da je vključenost v izobraževanje
ali zaposlitev po drugi strani tudi
vključitev v okolje, kjer se lahko
navežejo novi stiki in se doseže še
globlja vključenost v samo družbo in
je seveda nujna za samo preživetje
v družbi. Velika razlika se pojavlja
tudi med priseljenci, ki so prišli v
Slovenijo zaradi partnerja in imajo
določeno oporo, medtem ko so na
primer samski begunci dosti bolj
izpostavljeni depresiji, osamljenosti
in domotožju, vendar tudi pri
ljubezenskih migrantih dostikrat
opažamo, da jim primanjkuje prav
širših, prijateljskih stikov. Pri tem
mnogokrat oboji – tako begunci kot
priseljenci iz drugih razlogov – delijo
izkušnje, da je v Mariboru težko najti
delo kot tudi težko najeti stanovanje.
Pogosto se srečujejo s kulturnimi
preprekami, s pomanjkanjem
informacij, velikokrat/prevečkrat
pa tudi z diskriminacijo pri iskanju
delovnega mesta.

Družbena mreža se torej
(iz)kaže kot pomemben dejavnik,
ki vpliva na to, kako se integracija
sploh začne in poteka. Pri tem so
pomembna skupina organizacije
(predvsem nevladne) in prostovoljci,
ki priseljencem pomagajo in jih
skušajo vključiti v družbo oziroma so
jim oporna skupina pri vključevanju
in seznanjanju z načinom življenja, z
jezikom, z življenjskimi situacijami. V
Mariboru velja izpostaviti Slovensko
filantropijo in Društvo Odnos, ki
skrbita in izvajata programe začetne
integracije za osebe z mednarodno
ali s subsidiarno zaščito, MKC Maribor
s Središčem medkulturnega dialoga,
Andragoški zavod in seveda vsa
ostala društva etničnih manjšin ali
organizacije, institucije, ki izvajajo
različne projekte, pogosto financirane
z evropskimi sredstvi in povezane
z migracijami in s priseljenci, ki v
omenjenih organizacijah prepoznajo
pomembno podporno mrežo.
Seveda se tukaj zastavlja
vprašanje, ali sta torej integracija
in vključevanje omejena zgolj
na ljudi, ki so že odprtega duha,
ki so že naklonjeni drugačnosti,
migracijam in priseljencem, ali
pa gre za širšo podporno mrežo.
Sami udeleženci so ob tem izrazili
problem nestika z vsemi, predvsem
s preprostimi prebivalci, ki nimajo
lastnih izkušenj izven Slovenije ali
stika s priseljenci in jih je velikokrat
strah ali pa ne znajo navezati stika.

12 Bourdieu, Pierre (1986), The Forms of Capital, v Richardson, J. (ur.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (str. 280–291),
Westport, CN, Greenwood Press, str. 286.
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Eden izmed glavnih problemov je
tudi dojemanje Slovencev, kaj sploh
pomenijo priseljenci in integracija.
Udeleženci opisujejo, da Slovenci
pogosto dojemajo »jug« kot nerazvit,
neciviliziran, manj izobražen, čeprav
to sploh ni nujno tako (izkušnja
priseljenca iz Španije, ki se je soočil
s takšnimi predsodki o svojem
mestu – o Madridu); islam povezujejo
z islamizacijo ali s terorizmom,
že Avstrija pa je zanje razvita in
predstavlja vzor. Izpostavljajo
problematiko dvojnosti pogleda
glede migracij: dostikrat se njih same
dojema kot ekonomske migrante,
ki naj bi jim »kradli« službe, čeprav
raziskave kažejo drugače, spodbuja
pa se izselitev Slovencev iz Slovenije
v primeru boljših ekonomskih ali
kariernih možnosti.
Zdi se torej, da prakse, ki se
pojavljajo v realnosti, dostikrat
pojem integracije (tudi ali sploh v
dojemanju državljanov) zamenjajo
s pojmom asimilacija. Asimilacija,
ki je lahko prisilna ali izbrana,
namreč pomeni izginotje manjšine
(v našem primeru priseljencev),
ki se stopi z večino.13 Zdi se, da
Slovenci dostikrat pričakujejo od
priseljencev predvsem, da postanejo
»Slovenci«, in ne dojamejo, kaj naj
bi predstavljala integracija: torej
sodelovanje v skupnih družbenih

institucijah, vzdrževanje skupinske
identitete in ohranjanje določene
stopnje kulturnih značilnosti.14
Proces integracije je tako v realnosti
prepogosto dojet kot enosmeren
proces, ki se nanaša na trud samo
ene, izolirane skupine priseljencev,
za katere se domneva pomanjkanje
znanja in vrste »naših« vrednot.15
Kot opozarja Eriksen,16 se je pri tem
težko izogniti tudi analizi moči in
nesorazmerij moči, saj ima večina
po navadi v rokah politično moč,
nadzoruje pomembne segmente
gospodarstva, hkrati pa narekuje
tudi pogoje družbenega diskurza
in uporabo jezika, pravila vedenja
in znanja, ki ji ustrezajo in jih sama
obvlada, kulturni okvir, pomemben za
poklicno kariero, itd. – tako poseduje
presežek simbolnega kapitala. Tudi
zato je lahko veliko pripadnikov
manjšin na trgu dela, v procesu
šolanja ali v drugih okoliščinah
onemogočenih, saj njihova znanja
in veščine niso cenjeni. Pozablja
se, da bi morala biti integracija
dvosmeren, večdimenzionalen
in večplasten proces med
posameznikom in sprejemno
skupnostjo, ki zajema pripravljenost
posameznika prilagoditi se državi,
v katero se je preselil, hkrati pa
pripravljenost sprejemne države
sprejeti posameznike in jim pustiti
ohraniti kulturno identiteto – gre

za recipročno prilagoditev in celo
obogatitev obeh strani. Integracija
bi se morala začeti ob prihodu
priseljencev v ciljno državo, končati
pa takrat, ko postane priseljenec
aktivni član določene družbe v
pravnem, družbenem, ekonomskem,
izobraževalnem in kulturnem smislu,
ki lahko ohranja lastno identiteto.
Tudi naši intervjuvanci namreč
ohranjajo lastno identiteto, hkrati pa ji
dodajajo nove elemente, pridobljene
v novem okolju, gre za nastanek t. i.
tretje, hibridne identitete.
Znotraj našega projekta je bil
za namene uprizoritve Proslava
uporabljen intervju Navida Fadaeeja
Nazerja, predvsem del, kjer Navid
govori o razlogih, zakaj se je odločil
zapustiti svojo državo in kako je
potekala begunska pot. V drugem
delu uprizoritve se tako pred nami
slikajo tako razlogi kot sami dogodki,
doživljanja, prikaže se nam atmosfera
dogodkov, zgodba, ki nagovori, ki
se jo začuti … Zgodba, ki nas postavi
tudi pred vprašanje, kako bi se
počutili mi, če bi se to dogajalo nam?
Navid je imel srečo, na begunsko pot
se je odpravil še v času, ko se meje
niso zapirale. Štirinajst dni pred tem.
Sama sem ga spoznala kot izvajalka
usposabljanja za večanje kompetenc
sporazumevanja v slovenskem jeziku
pred štirimi leti v okviru evropskega

13 Eriksen, T. H. E. (2009), Majhni kraji, velike teme, Maribor, Aristej, str. 332.
14 Ibid., str. 333.
15 Martínez Guillem, S. (2018), Race/ethnicity, Flowеrdew, J. in Richardson, J. E. (ur.), The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies (str.
359–360), New York, Routledge.
16 Eriksen, T. H. E. (2009), Majhni kraji, velike teme, Maribor, Aristej, str. 333.

projekta Delat grem! v organizaciji
Mladinskega kulturnega centra
Maribor. Že pred tem sem se z
begunci ukvarjala kot prostovoljka
pri učenju slovenskega jezika in pri
pomoči urejanja življenjskih situacij.
Navida se spominjam kot zelo
vestnega, spoštljivega, zavzetega,
ustvarjalnega učenca, ki ga je ob
slovenskem jeziku zanima slovenska
kultura in naš način dojemanja sveta.
Dostikrat smo ob učenju jezika
namreč primerjali naše kulture,
predvsem zato, ker je ob učenju
jezika zelo pomembno spoznavati
okolje in njegova nenapisana
pravila, vrednote, torej nekako
poskrbeti za funkcionalno pismenost
udeležencev, ki jo potrebujejo pri
življenju v novi državi. Navid je začel
v Sloveniji novo življenje, se tukaj
soočil z marsikaterim novim izzivom,
bil vztrajen, hitro učeč, navezal je
prijateljstva, uspešno se je integriral
v družbo. Še se sooča z izzivi, še
išče svojo pot, ločen od družine
in domovine, a pogumen, močan
in dostojanstven … Želim si, da bi
se mu nekoč izpolnila želja in bi
lahko ugledal svoj Iran »svoboden«
ter bil ponovno združen s svojimi
najdražjimi. So zgodbe, ki imajo
približno srečne konce, in zgodbe, ki
ga nimajo. V Evropi imamo še zmeraj
»ujetih« v taborišča veliko ljudi, ki
tudi več let ne morejo priti do statusa
begunca, niti vložiti prošnje zanj,
vsako leto v Sredozemskem morju
ugašajo življenja, na primer lansko
leto, torej leta 2019, 1.885 življenj,
leta 2016 pa 5.143 življenj.17 Zato si

17
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predvsem želim, da Navidov pogum
povedati in z nami deliti svojo zgodbo
ne bi bil zaman … Da bi odgovorni
sprejeli svojo odgovornost za
uničena življenja, da bi kdaj kot svet
lahko dosegli spremembo.
Projekti, kot je ta, in uprizoritve
predstav, ki nastajajo na podlagi
projekta, se zdijo kot dobro izhodišče
za nadaljnja razmišljanja, kje smo,
kam plujemo in v kakšnem svetu
želimo živeti, predvsem pa izhodišče,
iz katerega lahko dosežemo
posameznike in posameznice, jih
pripravimo do tega, da začutijo, da
se identificirajo, jim ponudimo uvide
v druga življenja, v druge zgodbe,
ki pa lahko že naslednji trenutek
postanejo njihove. Svet se spreminja,
v prihodnjih letih se napoveduje rast
števila t. i. podnebnih migrantov. Kdo
nam lahko zagotovi, da ne bomo
tudi mi del njih? Da se medtem
ne zaljubimo in preselimo? Da ne
izbruhne vojna in bomo morali
bežati? Kako bi si želeli, da bi nas
»drugi« sprejeli in z nami ravnali, če
bi se to zgodilo? Morda lahko vsaj
koga prepričamo, da gre za zadeve,
ki so relevantne za prebivalce
vsega planeta in niso omejene na
nacionalne ali etnične meje, ker smo
navsezadnje vsi državljani sveta. In
kot se je izkazalo, so tudi vzroki za
marsikatero migracijo povzročeni
s strani mednarodnih akterjev. A
tudi tukaj se postavlja vprašanje: ali
lahko naši uvidi, umetniške stvaritve,
ki jih vključujejo, sežejo do večine
ljudi ali spet zgolj do tistih, ki se že

udeležujejo gledaliških uprizoritev,
podobnih projektov in so osvojili že
določeno mero kulturnega kapitala
in imajo podobno razumevanje in
mnenje o stvareh. Kako pr(e)iti do
preprostih ljudi? Jim pokazati, da
si priseljenci želijo stika z njimi,
njihovega sprejetja in sobivanja?
Da niso tisti sovražniki, o katerih
tako pogostokrat govorijo politiki,
jih slikajo mediji ali pa njihov lastni
strah pred drugim in drugačnim, ker
so navajeni zgolj sveta, ki ga živijo in
poznajo in ga dojemajo kot naravno
svojega in večvrednega? Da so naši
someščani? Je možno uprizoritev
odigrati tudi izven institucionalnih
okvirjev in tako doseči še kaj več?
V času, ko se svet sooča s pandemijo
koronavirusa, mnogi svetovni misleci
vidijo v sedanjem trenutku nujo po
solidarnosti, po čutu za sočloveka in
soodgovornosti, po načinu novega
sobivanja, saj naj bi nas virus
napadal vse enako, brez razlik. Prav
ta virus naj bi bil ena tistih situacij,
v katerih velik del prebivalstva
prevzame identiteto državljana sveta.
A vendarle ukrepi ali zaščita ne
veljajo za vse enako. Na petih grških
otokih se nahaja 37.000 beguncev,
zmogljivosti pa je le za šest tisoč ljudi.
Njihovo zdravstveno stanje je šibko
zaradi slabih pogojev, v katerih živijo
že nekaj časa. Septembra 2020 je
pogorelo taborišče Moria na grškem
otoku Lezbos. Evropske države
bodo sprejele 400 mladoletnikov in
mladoletnic brez spremstva, Nemčija
še dodatnih 1500 prebežnikov,

Podatki, dostopni na: https://www.statista.com/statistics/1082077/deaths-of-migrants-in-the-mediterranean-sea/.
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predvsem družine in otroke, medtem
ko več kot 12.000 ljudi premeščajo
v začasni šotorski center na otoku,
kjer bodo spet živeli v nemogočih
življenjskih razmerah. V retoriki
slovenske politike se je v času
koronavirusa večkrat pojavljalo tudi
vprašanje varovanja južne meje. Na
socialnih omrežjih se v dneh, ko smo
kolektivno izkušali ukrepe omejitve
gibanja znotraj lastne občine, ni
prebujalo sočutje s tem, da bi se
nekdo postavil v kožo sočloveka,
ampak so se pojavljala mnenja,
da smo »mi zaprti, migranti pa na
prostosti«. Kakšni prostosti? Brez
strehe nad glavo? Brez zaščite in
zdravstvene oskrbe? Kot v svojem
članku v Delu zapiše Boštjan
Videmšek (2020)18, so »ljudje na begu
tudi v očeh uradne politike postali
… hodeči virusi. Podobno kot to že
marsikje postajajo ljudje, ki so se
okužili z dejanskim virusom in postali
žrtve pandemije razčlovečenja.«
Morda je utopično reči, a čas je,
da se (ponovno in vedno znova)
vprašamo, kakšen svet in kakšno
družbo si želimo. Želimo biti
sovražno nastrojena družba, polna
sovražnikov, utemeljena na preživetju
močnejšega v dinamiki socialnega
darvinizma, ali pa želimo sobivati v
družbi spoštovanja, raznolikosti, a
hkrati skupnih značilnosti človeka?
Nam bo mar za sočloveka, za
okolje ali samo za lastno preživetje,
lastni užitek? Izpostaviti velja, da

si udeleženci naših delavnih želijo
odprtih prostorov, kjer bi drug
drugega bogatili v svoji različnosti,
s svojo drugačnostjo. Zavedajo se,
da se morajo sami veliko naučiti,
da lahko uspešno sobivajo v novi
kulturi, a hkrati si želijo tudi dati, saj
svojo identiteto pogosto tudi sami
opisujejo kot tisto, kjer se izvorni
podlagi dodajo elementi nove
kulture, iz katere želijo potegniti
le najboljše. Zdi se, da je rešitev
prav v tem, da se karseda širokemu
krogu ljudi omogoči interakcija, da
na podlagi izkušenj spoznavajo
drugačnost in s tem uvidijo, da jih
strah samo hromi, da neznano ni
nujno nevarno in slabo. Pri tem
pa je predvsem pomembna tudi
odgovornost politike in medijev, da
ohranjajo odprtost, verodostojnost in
predvsem človečnost ter da s svojimi
manipulacijami ne širijo populističnih
laži in sovražnega govora ter da,
predvsem politiki, sprejemajo
odločitve, ki bodo enkrat za vselej na
strani človeštva in ne kapitala.
*Pričujoč članek je skrajšana,
spremenjena verzija obširnejšega,
ki bo v celoti objavljen v zaključni
publikaciji projekta Port of Dreamers
(Pristanišče sanjačev) v letu 2021.

18 Videmšek, B. (2020), Pandemija razčlovečenja, Delo, pridobljeno 2. 4. 2020 s https://www.delo.
si/sobotna-priloga/pandemija-razclovecenja-288091.html.
Ksenija Mišič
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PROSLAVA
IVOR MARTINIĆ
PO RESNIČNI ZGODBI NAVIDA FADAEEJA NAZERJA
Besedilo je nastalo za uprizoritev v okviru evropskega projekta
Port of Dreamers/Pristanišče sanjačev, ki ga sofinancira Evropska komisija
v okviru programa Ustvarjalna Evropa.
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1. DEL
ASISTENT
Dober večer … dobrodošli … blablabla … kako
lepo vas je videti.
Ta večer je financiran z evropskimi sredstvi …
naša stranka, blablabla … danes ena proslavica
za vas, v tej lepi državi, v tem lepem kraljestvu
… Glejte, prejeli smo evropska sredstva za
migrantsko problematiko in s tem financiramo
to proslavo … Pizda, raje bi dali ta keš v varne
hiše za migrante … ali pa jim uredili socialno
zavarovanje.
Težko leto je za nami, a ne? Pandemija, kriza,
protesti, blablabla … ampak glejte, spet smo
tu … Glejte, cepivo je zdaj še privid, ne pa
golob na strehi ali pa vrabec v roki ali maček
v žaklju, zajec v grmu … Lejte, trenutno smo v
fazi – vsaj upamo, da smo –, ko gremo proti
vrhu drugega vala. V naslednjih dneh se bo
število stabiliziralo in bomo počasi potem
drseli navzdol … če ne bo prišlo kaj vmes …
Glejte, nekaj bom povedal. Strokovnjaki smo
… so … precenili, da so trenutno odprte tri
možnosti poteka epidemije. Prvič. Da stanje
ostane takšno, kot je. Drugič. Da se epidemija
umiri. Tretjič … ali pa širi … blablabla … Glejte,
odprli smo razpravo in nanjo povabili tako
strokovnjake kot ljudi, ki niso strokovnjaki,
ampak imajo svoje mnenje … saj ne vemo, kdo
ima prav …
Glejte, our tourism industry is prepared to
welcome tourists from all over the world …
ʼʼunicʼʼ experience … friendly people … these
are the reasons to visit Slovenia … welcome …
Glejte, če že prejmete pošiljko s Kitajske, ko
jo odprete, si ne vrtajte potem po nosu, pa po
očeh, po ušesih, po vseh luknjah …
Zaprli smo meje med občinami in danes
v prestolnici ujeli večjo skupino ilegalnih
migrantov … iz Maribora …
Lejte, zbiranje ljudi bomo omejili na do deset
oseb … razen v cerkvah, ker župnik pozna
svoje farane in lahko posreduje njihove
telefonske številke in naslove … ali v primeru
proslav in porok … cerkvenih, ker takrat
se virus ne širi. Civilne bomo zaenkrat še
prepovedali.
Glejte, meje s sosednjo Hrvaško bomo zaprli
… erm, takoj, ko se vrnem z dopusta na Pagu
… Glejte, z mejami je težko, ko se jih zapira. Še
težje, ko se jih odpira … Glejte, pamet v roke,
hormone na stran, časa za stiskanje na klopcah
bo še dovolj … seveda.

30

Glejte, danes je svetovni dan čebel …
poklonimo se čebelam … Če bi znali živeti kot
čebele na tem svetu, bi v obljubljeni deželi
med in mleko se cedila. Glejte, kot minister
preklicujem svoj nepreklicni odstop.
POLITIČARKA
Pa halo! Kaj se pa greš?
ASISTENT
Samo mikrofon sem preverjal, če dela.
POLITIČARKA
Kdo si ti?
ASISTENT
Asistent.
POLITIČARKA
Kdo?
ASISTENT
Asistent.
POLITIČARKA
Tako je. Asistent.
ASISTENT
A…
POLITIČARKA
Čigav asistent si? No?
ASISTENT
Tvoj.
POLITIČARKA
Prosim?
ASISTENT
Vaš.
POLITIČARKA
Glasneje, da te slišimo. Čigav asistent si?
ASISTENT
Vaš.
POLITIČARKA
Poklekni!
ASISTENT
Kaj?

POLITIČARKA
Poklekni in mi reci: »Vi ste naša končna
rešitev.«
(Asistent po nekaj obotavljanja poklekne.)
POLITIČARKA
Bedak! … Vstani! Nas bo še kdo fotografiral.
(Vstopi Šef protokola.)
ŠEF PROTOKOLA
O, ste že tukaj! Lepo vas je videti. Torej? Ste
zadovoljni s prostorom?
POLITIK
V redu je.
ŠEF PROTOKOLA
Na tisti strani tam si zamišljamo občinstvo. Vsi
na razdalji, dva metra med vsakim stolom, kot
je potrebno, po protokolu … dezinfekcijska
sredstva, maske … mogoče jih jutri spet ne
bomo več potrebovali. Vse to bo prostor
proslave, tako postavljeno, no, poglejte, od
tod do tod … Tam smo postavili razsvetljavo,
tako, ne preveč barv, bolj rumeno in belo. Tako,
tukaj bo luč in po vsem tem prostoru bo padala
svetloba, tukaj pa so mikrofoni …
POLITIČARKA
Spet mikrofoni?
ŠEF PROTOKOLA
Ja! Nismo sicer še čisto prepričani, ali jih bomo
uporabili ali ne. V stroškovnik smo dali avdio
opremo, ampak to lahko še spremenimo.
POLITIK
Glejte, s spremembami imamo zelo slabe
izkušnje.
ŠEF PROTOKOLA
Brez skrbi, zdaj smo se že navadili na evropsko
administracijo. Spoštovali smo vse, kar je
pisalo v projektu; vse je točno po navodilih iz
Bruslja. Tam na strani pa bomo postavili prostor
za varovanje. Varnostno oceno je izdelala
bruseljska policija, da ne bi prišlo do motenj
proslave. Imamo paralizatorje in skenerje …
zelo humano.
ASISTENT
Tako mora biti po navodilih iz Bruslja.

POLITIČARKA
Ne bi raje malo počistili? Varovanje in čiščenje.

škandal, o katerem vsi pišejo, medtem pa vi
lahko neopazno delate, kar hočete.

ŠEF PROTOKOLA
Kako se vam zdi pa preproga?

POLITIK
Nikoli ni bilo bolj pomembno, kaj se sme reči in
česa ne, kot je to pomembno zdaj. In tudi taka
opazka o zeleni preprogi bi nas lahko drago
stala, če bi jo kdo slučajno slišal. K sreči so
mikrofoni izključeni, ljudi pa še ni.

POLITIK
Preproga ni slaba ideja.
ŠEF PROTOKOLA
Vam barva odgovarja? A zamenjamo z rdečo?
POLITIK
Modra je super, seveda. Kakšna rdeča …
ASISTENT
Ja, ja, modra. Modra kot simbol modrosti.
POLITIČARKA
Kaj pa zelena? To je bila baje Mohammedova
najljubša barva.
Vsi utihnejo.
POLITIČARKA
Kaj?
POLITIK
Skrajno neprimerna šala.
ASISTENT
Zlasti v tej situaciji. Je pa dobra.
ŠEF PROTOKOLA
Nočem biti vsiljiv, ampak zakaj imamo danes
sploh to proslavo?
POLITIK
No, kar spomnimo se, zakaj smo tukaj.
Situacija je pravzaprav zelo enostavna. Izrekla
si neprimerno izjavo in zdaj se moraš javno
opravičiti.
POLITIČARKA
Ja. V Bruslju sem izrekla nekaj, česar ne bi
smela. Napakica. Nič takega nisem mislila.
POLITIK
Ljudje pa so občutljivi, novinarji samo čakajo,
da nekdo reče nekaj napačnega, vsi čakamo
napake, da se lahko napijemo krvi drug
drugega.
POLITIČARKA
Vsi čakate, da jaz naredim napako, da se zgodi

POLITIČARKA
Bila je šala.
ŠEF PROTOKOLA
Pardon, da prekinjam, ampak tukaj mogoče
ni prostora za šale. Nikoli ne moremo vedeti,
kdo se lahko pojavi in posname s telefonom
celotno situacijo. Danes vam lahko en amater
s samo enim posnetkom uniči celotno kariero.
Vsi ste ranljivi.
POLITIČARKA
Diskretnost, torej. Oddaljenost od resnice. Vse
svoje svoje življenje pazim, kaj govorim. Včasih
se mi zdi, da nisem uspela izreči niti enega
iskrenega stavka.
POLITIK
Sama veš, kdaj se lahko pove resnica. Šele
takrat, ko so ljudje okoli tebe pripravljeni nanjo.

sprenevedanj. Ti se ne moreš spremeniti. Ti se
lahko malo umiriš, vendar boš potem, ko te ne
bo nihče gledal, napadla.
POLITIČARKA
Dobro, kaj naj zdaj rečem? Vse je res. Priznam.
Preveč vsega sem žrtvovala za kariero, da
bi se zdaj kar umaknila. Raje crknem, kot
dopustim, da nekdo zaradi mojega propada
odpira šampanjec. A veš, kako dobro bom to
speljala? Prišli bodo kolegi iz Evrope in mislili,
da se bom potuhnjeno skrila v zadnje vrste.
Ampak ne. Jaz bom v središču in vsem bom
rekla: »Oprostite. Oprostite. Oprostite.«
(Vstopi Svetovalka.)
ŠEF PROTOKOLA
Madam, excuse me …
POLITIČARKA
Ne, ne, v redu je …
POLITIK
Kdo pa je to?
POLITIČARKA
Moja svetovalka.
POLITIK
No, gospa svetovalka, povejte nam kaj o sebi.

POLITIČARKA
Ja, in ko so volitve dovolj daleč. Še nekaj
volitev in bo moja kariera končana. Tukaj sem
izključno zato, da popravim škodo, da povrnem
ugled stranki, da se udeležim te proslave, da
rečem oprostite in se umaknem.

SVETOVALKA
Po poklicu sem profesorica zgodovine. Dolgo
časa sem delala na fakulteti.

POLITIK
Daj, daj, daj … Kdo ti bo verjel?

SVETOVALKA
Za kmetijstvo. Morala bi biti dekanka …

POLITIČARKA
Ne, zares tako mislim.

POLITIK
Kako to, da niste?

POLITIK
Ne, ne misliš tega. Poznam te že 20 let.
Vsi vemo, kako rada imaš moč, kako si
egocentrična, narcisoidna, koliko ti pomeni
služba. Rada imaš visoko plačo, rada greniš
življenje ljudem s svojo pozicijo, obožuješ
vse, kar ti ta položaj, na katerem si, ponuja.
Od zmeraj si želela biti političarka. Veš,
kako pridobiti ljudi, veš, kako dobiti in vrniti
usluge, si mojstrica političnih iger, nastavljanj,

SVETOVALKA
Nisem bila iz prave stranke. Mislila sem, da
sem se dobro odločila, ker nisem sprejela
strankarske izkaznice, zdaj pa vidim, da je bila
to neumnost. Življenje je dolgo in drago. In ko
ima človek velik kredit, je treba biti praktičen.

ŠEF PROTOKOLA
Na kateri?

POLITIK
To stranko pa vsi poznamo. Kreditna stranka?
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SVETOVALKA
In zato sem sprejela pozicijo svetovalke v tem
projektu. In zato sem zdaj tu. Izključno zaradi
denarja, zaradi svojega kredita, sina edinca
in pa seveda zaradi najinega dolgoletnega
prijateljstva.

ŠEF PROTOKOLA
Tega po evropskih direktivah ne smemo
imenovati napakica.

POLITIČARKA
No, dobro, prijateljstva …

POLITIK
Majčkena pa res ne.

SVETOVALKA
Ja, morda preresno rečeno. A nikoli se nisva
sovražili.

POLITIČARKA
Problem v prevodu!

POLITIČARKA:
Res se nisva.
SVETOVALKA
In že to je veliko.
POLITIČARKA
Nekaj časa sva skupaj študirali. A potem sem
jaz odšla v politiko, tebi pa se je to gnusilo. Ne
zamerim ti.
SVETOVALKA
Ja. In zdaj si se me spomnila. Opravljam delo,
ki ga ne maram, je pa dobro plačano. Juhu! In
to je zdaj edino pomembno. Celo življenje sem
delala v službah, ki sem jih imela rada, ki pa
niso bile dobro plačane, in lahko vam povem,
da sem s tem zaključila. Izgubiš živce, prehitro
se postaraš …, ker postaraš se, zasovražiš
sebe in svojo družino in na splošno to nima
nobenega smisla. Zdaj hodim na jogo.
POLITIK
No, zdaj smo vsi na istem čolnu.
ASISTENT
Zdaj bi bil morda dober trenutek, da preidemo
na predmet proslave?
POLITIČARKA
Zaradi enega napačnega izraza.
SVETOVALKA
Napačen izraz, ki si ga uporabila in zaradi
katerega smo nocoj tukaj, ni bil kateri koli
napačni izraz.
POLITIČARKA
Samo ena majčkena napakica.
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SVETOVALKA
In zagotovo ne majčkena.

ASISTENT
Ampak žal tudi to ni šlo skozi.
SVETOVALKA
Ja, ni šlo. In dobro, da ni šlo. Draga moja,
zaslužiš si vse, kar se ti dogaja. To majčkeno
napakico v prevodu, ta majhen izraz, ki si ga
uporabila, je uporabil tudi Hitler za iztrebljenje
šest milijonov Židov.
POLITIČARKA
Končna rešitev.
POLITIK
Ja, končna rešitev.
ASISTENT
Končna rešitev. Tako logičen izraz, tako hitro
spolzi skozi usta.

ga uporabljali nacisti pri iztrebljanju Židov.
In pustimo zdaj to, da ti nisi imela nobene
zlobne namere, besede so izrečene in nekaj
pomenijo.
POLITIČARKA
Končna rešitev.
SVETOVALKA
Ja. To nekaj pomeni. To nekaj pomeni v
trenutku, ko tvoja hrvaška kolegica na
Facebooku objavi status z dopusta, v katerem
piše o čisti in avtentični Evropi … kjer živijo
samo beli Evropejci. Tako, kot je bilo pred 30
leti po vsej Evropi …
POLITIČARKA
Katera je to rekla?
ASISTENT
Elizabeta.
SVETOVALKA
… in kako bi to moral biti oglas za počitnice. In
to nekaj pomeni v trenutku, ko tvoj italijanski
kolega izjavlja, da je srečen vsakič, ko kakšna
ladja s priseljenci potone v morju.
POLITIK
No, no, o mrtvih vse dobro.

POLITIČARKA
Vsi so ilegalni migranti. A ni logično, da se
mora vse v zvezi s tem dokončno rešiti?
SVETOVALKA
Ne moreš tako govoriti.
POLITIČARKA
Glej jo! Nisem tako mislila!
SVETOVALKA
Verjamem ti. Naredila si napako, ampak zdaj te
zaradi tega vlačijo po časopisih. In ta napaka
je tako simptomatična za evropsko politiko.
Nisem tako mislila. Begunci so dobrodošli. Čim
manj jih je – tem bolje. Evropska unija dela vse,
da jim je težje. In potem organiziramo takšne
ali drugačne proslave in projekte, na katerih se
lahko pretvarjamo, da so – welcome!
ASISTENT
Welcome to EU!
ŠEF PROTOKOLA
To moramo po navodilih iz Bruslja ponoviti
trikrat v roku celega večera.
SVETOVALKA
Trikrat, ha?

POLITIČARKA
Kaj?

ŠEF PROTOKOLA
Najmanj. Če hočemo biti pridni, moramo
ponoviti najmanj petkrat.

POLITIČARKA
Ja. Lahko se uporablja na različne načine. V
tem ni nič slabega.

ASISTENT
Infarkt.

SVETOVALKA
Petkrat?

ŠEF PROTOKOLA
Končna rešitev. Vidim, ja.

POLITIČARKA
Erminio je mrtev?

ŠEF PROTOKOLA
Šestkrat bi bilo idealno.

POLITIČARKA
Rešitev, ki je končna, je končna rešitev. A ni to
logično?

POLITIK
Moj letnik.

SVETOVALKA
Ja. Krščanska Evropa. Welcome to EU. Tisti, ki
jim uspe. ‚Welcome to EU‘ bomo ponovili tudi
šestkrat, ampak samo tukaj na naših evropskih
zabavah in proslavah. Ne, niti slučajno tam,
od koder prihajajo. Imajo internet, naj sami
pogledajo posnetek te proslave. Ne bomo se
vmešavali. Welcome to EU.

ASISTENT
Končna rešitev.
SVETOVALKA
Ja. Zelo logično. Spolzi skozi usta. Težava
je samo v tem, ker ima ta tvoj izraz ‚končna
rešitev‘ v Evropi neko zgodovino. Pustimo
zdaj to, kaj si ti mislila ali govorila o ‚končni
rešitvi migrantskega vprašanja‘. Dejstvo je,
da je to besedišče identično tistemu, ki so

SVETOVALKA
Pa čakajte, no, človek je izjavil, da je srečen, ko
migranti umirajo v morju.
POLITIČARKA
Kaj zdaj … priseljenci, migranti, begunci?
Poguglaj!
SVETOVALKA
Begunci.

POLITIČARKA
Vidi se, da nisi v politiki in da stvari jemlješ
preveč osebno. Nemogoče je opravljati to
službo in biti v tej meri empatičen. Predstavljaj
si zdravnika, ki joče za vsakim pacientom, ki

mu umre. Nima smisla, kajne?
Jaz sem političarka in delam to, kar lahko.
Upoštevam dejstva in logiko, in to je vse. Vem,
da sem naredila napako. Govorila sem nemško
in nisem vedela, da uporabljam to njegovo
sintagmo. Kennedyju so oprostili lapsus z
‚berlinerjem‘, a ne?
SVETOVALKA
Njegovo? Izgovori njegovo ime. No, daj!
POLITIČARKA
Hitler. Tako. Ne bojim se izreči njegovega
imena. Hitler, Hitlerja … Konec koncev je bil
tudi on politik. Tudi on je imel kakšne ideje, ki
takrat niso zvenele tako noro, kot lahko zvenijo
danes. Konec koncev … koncentracijskih
taborišč si ni izmislil on, ampak so si jih Angleži
že veliko prej.
ASISTENT
Ampak žal po evropskih direktivah ne smemo
o tem.
POLITIČARKA
Le kako bodo na vse te norosti, ki se dogajajo
danes, gledali čez 50 let?
ŠEF PROTOKOLA
To ni tema za proslavo.
POLITIČARKA
Seveda ne. Ampak če že govorimo tako
odprto, zakaj potem ne. Ja, naredila sem
napako. A mislim, da moramo rešiti migrantsko
vprašanje? Ja, mislim. Je to grožnja našemu
narodu? Morda. Se ljudje bojijo? O, ja. Ljudje se
bojijo. (Svetovalki.) Ali veš, kaj je razlika med
nama?
SVETOVALKA
Kaj?
POLITIČARKA
Ti se družiš samo s sebi podobnimi. Delaš
na fakulteti, družiš se s profesorji, s študenti,
z intelektualci. Hodiš na večerje s svojimi
kolegicami in odgovarjaš na e-maile svojih
pametnih študentov. Nato bereš članke v
uglednih nemških in francoskih časopisih,
gledaš TV in potem greš spat. Jaz pa moram
vsaka štiri leta od vasi do vasi in videti, kaj
se dejansko dogaja. Dobivam kup e-mailov
prestrašenih ljudi. Jaz moram dobiti glas od

teh prestrašenih ljudi in njihove težave morajo
biti moje. Bojijo se za svoje hiše. Strah jih je
tujcev. Strah jih je sprememb. In jaz jih moram
razumeti, ne glede na to, kaj si zares mislim …
In odgovarjati moram na neskončna novinarska
vprašanja … Vidiš, to je razlika med tabo in
politiki. Jaz vem, kaj je pravo življenje. Ti samo
misliš, da veš.
SVETOVALKA
Nikoli nisem rekla, da bi bila rada v tvoji koži.
POLITIČARKA
Tega nisem niti pričakovala. Upala sem samo,
da me razumeš.
SVETOVALKA
Edino, kar razumem, je, da smo danes priča
največji selitvi narodov po drugi svetovni
vojni. Tukaj govorimo o usodi 80 milijonov
ljudi, od tega 34 milijonov otrok, ki so prisiljeni
zapustiti svoje domove. A kdo misli, da ne
bi raje živeli doma? V svoji državi, v svojem
kulturnem okolju … 80 milijonov je velika
številka, ki si jo je težko predstavljati in ki ljudi
straši, a ta številka so otroci, ta številka so
ljudje. Ta številka je resnična in zato je treba to
tvojo ‚končno rešitev‘ obsoditi. Begunci niso
ravno nekaj novega v Evropi. Šele s pojavom
liberalne demokracije in človekovih pravic
se je položaj tujca postopoma spreminjal. Do
danes. In do te famozne politične korektnosti,
nad katero se vsi zgražate, kjer pa se končno
uporablja pozitiven diskurz o kur … o tujcu.
POLITIK
No … gospa svetovalka.
POLITIČARKA
Zato se pa ne sme nič več reči.
ŠEF PROTOKOLA
Ja, politična korektnost malo zakomplicira
stvari.
POLITIČARKA
Samo enkrat bi rada rekla, da imam do sem
migrantov in njihovega sranja! Zakaj moram
zdaj jaz, tukaj v Evropi, skrbeti za njih, o
njihovih vojnah, o njihovih konfliktih, o njihovih
pičkah materinah! Da bi to lahko vsaj enkrat
izrekla.
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ASISTENT
In da grejo tja, od koder so tudi prišli. V Iran! V
Irak! V Sirijo!

ASISTENT
Oprostite, nimamo več dosti časa. Kmalu
pridejo tehniki, veliko je še za pripraviti …

POLITIČARKA
V Afriko! In v pičko materino. Samo enkrat bi
rada to rekla.

POLITIČARKA
Če bom hotela, bom tu do začetka proslave.

ASISTENT
Zakaj moramo mi trpeti zaradi njihovih
problemov? Mi ne migriramo na njihova
ozemlja, zakaj prihajajo oni sem? Ste slišali, da
si se kakšnim katolikom prilagajali v Dubaju?
Niti za nas ni dovolj služb! Slovenija ni samo
Ahmed, je tudi Jože, Stane, Primož, Nace,
Ožbej …
POLITIK
All Slovenians Lives Matters.
SVETOVALKA
Ja, vsi bi bili najsrečnejši, če ne bi bilo tujcev.
Da bi se jih držalo na dostojni in nadzorovani
razdalji. Bodimo iskreni, nikomur ni v interesu,
da pridejo v Evropo. Čim več potopljenih ladij,
tem bolje, da nam ni treba skrbeti za njih. Čim
več žic, tem bolje! Ne vem, zakaj se vsi ne
zavijemo v žico, da se nas nihče ne dotika.
Sploh pa ne tujci.

POLITIK
Ja? Čigave fotografije?
ASISTENT
Amm … Shutterstock …
POLITIČARKA
Kdo je to? Nek Nemec?
ASISTENT
Ne … to je spletna stran … mislim … morali
smo malce šparati … ampak se mi zdi, da bo z
estetskega vidika okej.
POLITIČARKA
Dobro, dajte to sami urediti, jaz se moram
pripraviti.

SVETOVALKA
Je, pravzaprav je. Edina razlika je, da imajo
naše države med sabo dogovore in lahko
prečkamo meje brez problema in uživamo
neke zakonske olajšave in podobno … Bližnji
vzhod je nekaj drugega … z njimi dogovorov
nimamo.
POLITIK
O čem bi naj govorila? Oprosti, meni je to
preveč filozofiranja …
SVETOVALKA
O tujstvu nasploh, o tem, kako je to nekaj, kar
nenehno obstaja … vsi smo tujci drug drugemu,
ne samo migranti iz …
POLITIČARKA
Pa dobro, to ljudem ne bo všeč … v Evropi se
ne smatramo kot tujci drug drugemu …
POLITIK
No …

POLITIČARKA
Kje smo že ostali?

SVETOVALKA
Mislim, da bi vseeno morala spremeniti govor.

POLITIČARKA
No, vsaj delamo se, da nismo različni. To so
stvari, ki so jasne. Če pa komu niso, izvoli,
organiziraj predavanja na to temo. Jaz se
moram samo opravičiti.

ASISTENT
Govorili smo o tujcih.

POLITIČARKA
Zakaj?

POLITIK
In pokazati malo ljubezni.

SVETOVALKA
Morda bi bilo dobro tvoj govor na proslavi
začeti s točko poistovetenja … s tem, kar
poznamo … kar ljudje poznajo … nekaj iz
bližnje preteklosti …

SVETOVALKA
Vsi poznamo to situacijo. In razmišljam … veliko
ljudi je tujcev tudi tukaj v Bruslju … Tudi ti si
migrantka.

SVETOVALKA
Kaj pa vsaj o izbrisanih?

POLITIČARKA
Dobro, ne bom zdaj spreminjala govora, ker ga
približno že znam.
ŠEF PROTOKOLA
Lahko vam damo monitor na uho, zelo
diskretno, nihče ne bo opazil, pa vam lahko
asistent bere sproti, če vam slučajno zmanjka
kakšna beseda …
POLITIČARKA
Saj sploh ne zna brati.
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ASISTENT
Pripravili smo videe, montažo fotografij ljudi,
ki se imajo radi, nekaj takega … to morajo še
urediti in sinhronizirati …

POLITIK
Ja, ampak to ni isto …

VSI
Kaj?
SVETOVALKA
Slovenka si, ki živi in dela v Bruslju. Vsi, ki tukaj
delamo, smo migranti.
ŠEF PROTOKOLA
Gospa profesorica, prosim, ne me žaliti. Nivo!
SVETOVALKA
In vedno je tako, da imamo ene tujce raje kot
druge …

POLITIČARKA
Evropa je na izbrisane žal že pozabila
Nocoj se ne želim ukvarjati s Slovenijo. Ta
večer je organiziran z evropskimi sredstvi,
to je evropski projekt, delam v Evropskem
parlamentu in zato želim, da je tudi ta večer
evropski.
ŠEF PROTOKOLA
Evropska proslava.
POLITIK
Ampak pogostitev bo slovenska. Ste dobili
kontakte keteringa?

ASISTENT
Pravkar sem prejel e-mail. V nemških časopisih
je izšel članek o Štajerski vardi.
POLITIČARKA
Kaj?
ASISTENT
Fotografije tridesetih ljudi v vojaških uniformah,
kako branijo Slovenijo pred migranti.
POLITIČARKA
Kaj pravijo? Strah, ja … predvidljivo.

POLITIK
Otroci so najhujši.
ASISTENT
Na otroke so vsi občutljivi.
SVETOVALKA
Ja. Vsi smo občutljivi na otroke.
ŠEF PROTOKOLA
Otroci so katastrofa.

ASISTENT
Strah je legitimno čustvo.

POLITIK
Ljudje bi samo protestirali. Živijo v pravljici in
se borijo za boljši jutri. Ne poznajo ozadja te
smrti.

POLITIK
Ja, jaz jih razumem.

ASISTENT
Vidijo samo fotografijo in bolečino.

POLITIČARKA
Bojijo se za svoje. In še za kaj.

POLITIČARKA
Ne razumejo.

POLITIK
Strah je normalen. Državljani od nas
pričakujejo, da jim ni treba živeti v strahu.
Samo povej jim, da ne živijo najboljšega
življenja in je konec z nami.

ŠEF PROTOKOLA
Samo čustveno reagirajo.

POLITIČARKA
To je treba ignorirati. Samo to. In samo, da
ne potegnejo od nekod še kakšne dobre
fotografije in da ne obide sveta kot tista iz
Grčije.

POLITIK
Ne razumejo.

POLITIK
Uf, ja. Ta sicer ganljiva fotografija nam je
rešitev migrantske krize zaustavila zagotovo za
dobrega pol leta.
POLITIČARKA
Če ne še več.
ŠEF PROTOKOLA
Neke zadnje projekcije so govorile tudi o letu
dni. Najslabše so dobre fotografije.
POLITIK
Sploh če je ob njih kakšen ganljiv napis.
POLITIČARKA
Zaradi takih fotografij so znale padati vlade.

POLITIČARKA
Ne vidijo ozadja.

SVETOVALKA
Ja. Ne razumejo. A veste, da je ta mali s slike
imel tri leta, ime mu je bilo Aylan Kurdi, umrl je
skupaj s petletnim bratom in z mamo?

SVETOVALKA
Ne, ni bilo tako. Očetu je ime Abdullah. Ja,
delal je v Nemčiji, a po tem, kar se je zgodilo,
je šel nazaj v Sirijo, da bi jih pokopal. Ko so mu
ponudili, da se vrne nazaj v Evropo, je rekel, da
zdaj nima več za koga iti nazaj.
POLITIČARKA
To je ganljivo. In ganljivo je, kako si to
povedala. Tudi jaz bi morala tako govoriti, a se
ne znam delati nore. Kot se znaš ti. Ti bi rada
pripovedovala pravljice in verjela v boljši svet.
Krasno. Mene pa morajo izbrati pravi ljudje. Jaz
moram razumeti njihove zgodbe. Naše zgodbe.
Oprostite. Oprostite. Oprostite. Oprostite.
Oprostite. O vsem sem razmišljala napačno.
Vse sem narobe povedala. In opravičila sem
se. A bo zdaj boljše? Naj pridejo vsi, kolikor jih
je. Naj vsi prečkajo mejo! Welcome to EU! Vsi
ste dobrodošli! Pridite, dali vam bomo naše
službe. Dali vam bomo naše hotele, naše hiše,
naše sobe! Oprostite. Vzemite mojo mater.
Vzemite mojega očeta! Izvolite mojega moža!
Izvolite mojega ljubimca! Vsi pridite in živeli
bomo v srečni pravljici, zadovoljni do konca
življenja! Oprostite! Oprostite tudi vi … Pridite!
Dali vam bomo dokumente! Dovoljenja za
delo! Vse, kar si zaželite! Evropa bo naredila
vse, kar bo treba, da bo vsem vam lažje! Ste
zdaj zadovoljni? Ste srečni? Končna rešitev, fuj!
Hitler! Fuj, Hitler! Fuj! Pridite vsi. Oprostite nam.
Oprostite.
Obstane. Odidejo po stole in se usedejo pred
občinstvo.
2. DEL

POLITIČARKA
Ja. Vem to. Ime mu je bilo Aylan Kurdi. Kako
pa je bilo ime njegovemu očetu? On je glava
družine, on bi se lahko odločil drugače o usodi
svojega sina.
ŠEF PROTOKOLA
To je dolžnost očeta.
ASISTENT
Dolžnost očeta je predvideti nevarnost.
POLITIK
In kaj je naredil oče? Oče je gotovo služil
denar v Nemčiji, njih, reveže, pa pustil, da se
znajdejo.

VSI
Moje ime je Navid.
ASISTENT
Nikoli nisem razmišljal o selitvi. Na primer,
včeraj o tem nisem niti razmišljal, naslednji dan
sem zapustil Iran. Bilo je, kot da postaneš lačen
in začneš jesti. Tako enostavno. Prišel sem
domov, rekel sem mami in očetu: »Jaz grem.«
POLITIČARKA
Greš?
ASISTENT
Grem.

ASISTENT
Še posebej, če je na fotografiji kak otrok.
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POLITIK
Bila sta srečna. Štiri leta sta vztrajala in me
prepričevala, naj zapustim državo.
POLITIČARKA
Zato ker sta videla, da mladi ljudje umirajo.
ASISTENT
Vedel sem, da lahko umrem, in ni mi bilo mar,
ampak da umrem za kaj? Za nič?
ŠEF PROTOKOLA
Aktivist sem bil od leta 2009.
ASISTENT
Leta 2009 je bilo vse drugače. Vsi smo mislili,
da se dogaja 2. revolucija v Iranu.
ŠEF PROTOKOLA
Tudi režim je to mislil. Bili smo blizu temu, da
nam uspe.
SVETOVALKA
Na primer, stali smo na ulici in s telefoni
snemali, kaj policija dela ljudem. To je zelo
pomembno za dokumentiranje kršitev
človekovih pravic.
ŠEF PROTOKOLA
Na primer, doma sem in vidim, kako tebe tepsti
policija. Ko stopim iz hiše, začne policija tepsti
še mene.
POLITIČARKA
In moja mama lahko to vidi. Kako pa lahko
izvejo še drugi? Samo preko telefona,
snemanja.
ASISTENT
Državni mediji o tem niso poročali.
SVETOVALKA
Ti naši protesti so bili, kot včasih rečemo: »Ali
zdaj ali nikoli.«
ŠEF PROTOKOLA
To pomeni, da daš vse od sebe, ali zmagaš ali
izgubiš.
ASISTENT
To smo naredili in izgubili smo.
ŠEF PROTOKOLA
In zdaj ne moremo več zmagati. Še vedno
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obstajajo protestna gibanja.
ASISTENT
In to je napaka, ki jo ljudje delajo, ki jo dela
moja generacija, ker še vedno vse gradi na
izkušnji protestov. Režim je s tem dobil le še
več moči. Ko se je vse umirilo, so dobili samo
še več moči. In takrat nas je postalo strah.
POLITIČARKA
Zakaj?
ŠEF PROTOKOLA
Ker nismo bili več skupaj.
SVETOVALKA
Bili smo vsak pri sebi doma, utrujeni in tudi
razočarani.
ASISTENT
Toliko ljudi je umrlo na ulici, ustrelili so
jih ostrostrelci ali so jih povozili policijski
avtomobili.
POLITIK
Toliko ljudi so ubili.
POLITIČARKA
Naenkrat so zaprli več kot 500 zelo mladih
ljudi. Vse so tudi posilili. Ne glede na to, ali so
bili moški ali ženske, posilili so jih.
ASISTENT
Ogromno ljudi je po tem naredilo samomor. Kot
na primer …
ŠEF PROTOKOLA
Kot na primer moj prijatelj.
ASISTENT
Okoli polnoči me je klicala njegova mama:
SVETOVALKA
»Kje je Mohamed?«
ASISTENT
»Ga ni doma?«
SVETOVALKA
»Ne. Že več kot štiri ure ga ni.«
ASISTENT
»Bil je z menoj tri četrt nazaj, zato ne skrbite,
prišel bo; najbrž je dosti prometa.«

POLITIK
Lagal sem.
ASISTENT
Nato sem odšel ven, ampak nisem vedel, kaj
delam, kam grem. Do jutra sem bil zunaj in ga
iskal. Potem me je klicala moja mama.
POLITIČARKA
»Pojdi do Mohamedove hiše pogledat, kaj se
dogaja, njegov oče joče.«
ASISTENT
Njegov oče mi je povedal, da je k njim okoli
treh, štirih zjutraj prišel neznanec in odpeljali so
ga nekam, kjer so mu pokazali Mohamedovo
truplo. Rekli so mu:
POLITIK
»Nikomur ni treba vedeti, ne naredite nobene
žalne slovesnosti za sinom, mi pa bomo
uporabili njegovo ime, kot da je eden od naših
in so ga ubili protestniki.«
ASISTENT
V Iranu imamo vojaško policijo in oni lahko
uporabijo kar koli, kogar koli. Če si del njih,
imaš vse – hišo, dobro službo, ker delaš za
režim. Rekli so, da pripravljajo takšno izkaznico
za Mohameda.
POLITIK
»To boste pokazali, če bo do vas prišel kak
novinar, boste rekli, da je bil vaš sin na strani
režima.«
ASISTENT
Bilo je težko, njegova družina je morala
lagati, ker so bili v nevarnosti ostali otroci,
Mohamedove sestre, njegovi bratje.
POLITIČARKA
»Samo ne ostani v Teheranu. Ne potrebujemo
tvojega trupla, potrebujemo te, da se boriš
za to, v kar verjameš. Če ti ali tvoji prijatelji
umrete, bo za vedno skrito ali utišano, za kaj je
Mohamed umrl.«
ŠEF PROTOKOLA
(ponovi) Če ti umreš, bo za vedno skrito, za kaj
je Mohamed umrl.
ASISTENT
Potem sem šel na sever države za en mesec.

SVETOVALKA
Niti staršem nisem povedal, kje sem, samo šel
sem in se skril v družinsko hišo na severu.
ASISTENT
Pravzaprav sem v tistem času imel na nek
način srečo, toliko prijateljev je bilo ubitih ali je
naredilo samomor ali so jih zaprli, samo zato,
ker so protestirali, za nekatere od njih še zdaj
ne vem, kaj se je z njimi zgodilo. In imel sem
občutek, da jih puščam na cedilu.
POLITIČARKA
Zato sem se po enem mesecu vrnil domov.
ASISTENT
Takrat je k nam prišla policija. Štirje so vdrli
preko strehe, štirje pa so z avtom zaprli dostop
do hiše. Mene so zbili in pritisnili glavo ob tla.
Samo zato, ker sem protestiral.
POLITIČARKA
Moja mama je bila doma in seveda brez
hidžaba. Eden od policistov ji je rekel:
POLITIK
»To je žalitev islama, da ne nosiš hidžaba.«

SVETOVALKA
V teh treh dnevih so želeli vedeti samo: kako,
kje, kdo, kdo ti je rekel, da začneš s tem
aktivizmom, kako dolgo si aktiven, kje imate
po navadi srečanja. V tem smislu. In imeli so
pripravljen papir zame, rekli so:

ASISTENT
Preživel sem.

POLITIK
»Tukaj se podpiši in boš svoboden.«

ASISTENT
Izgubil sem ljubezen, prijatelje, življenje. Svojo
pozicijo v družbi – izgubil sem vse. Nisem
imel več dovoljenja za delo, za študij, niti
zavarovanja nisem imel. Prišel sem domov in
po šestih letih rekel mami: »Jaz grem.«

ŠEF PROTOKOLA
Papir je bil past.
ASISTENT
»Ampak ne bom se podpisal pod nekaj, kar
je napisano z limono, in ne morem videti, kaj
piše.«
POLITIK
»Podpiši in boš svoboden. Ali pa greš na
masažo.«
SVETOVALKA
To je mučilna tehnika. Mučenje je potekalo
z električnimi žicami, s kabli ali z nečim
podobnim.

POLITIČARKA
»S kakšno pravico pa ti buliš v moje lase, moji
lasje so goli? To je žalitev islama.«

ASISTENT
Slekli so me in me odpeljali v sobo. Po 10
minutah bičanja s kabli mi je v nogi nekaj
počilo. Prišel je zdravnik in rekel:

POLITIK
»Po tvojega sina smo prišli, vrni se v hišo.«

POLITIK
»Samo zlom je. Nadaljujte, ampak bolj nežno.«

ASISTENT
In potem, moja mama, moja mama je res
izjemna, ni jokala. Rekla je:

SVETOVALKA
Po celem telesu sem imel odprte rane. Dali so
me v cev s slano vodo.

POLITIČARKA
»Veš, kaj je glavna razlika med tabo in mojim
sinom? Moj sin ima ‚jajca‘, ti jih nimaš.«

ŠEF PROTOKOLA
S slano vodo je, kot da bi se žgale še kosti.

ASISTENT
Zasmejal sem se in potem so me pretepli, ker
sem se zasmejal. Odpeljali so me. Pripravljen
sem bil na smrt.
POLITIK
Tri dni sploh ne vem, kje sem bil. Zaprt sem bil
v prostoru, nič večjem kot krsta. Pesjak so mu
rekli. In tepli so me.

POLITIK
Veliko sem izgubil zaradi protesta, političnega
aktivizma, vere, da se lahko zgodi sprememba.

POLITIČARKA
Greš?
ASISTENT
Grem.
ŠEF PROTOKOLA
Zato sem začel raziskovati, kako izgleda
življenje iranskih prebežnikov, kaj delajo,
kakšne so njihove izkušnje, ki jih dajo na
primer na Facebook ali na Google, raziskoval
sem in ugotovil, da po navadi ljudje začnejo
svojo pot v Turčiji in potem gredo v Grčijo ali v
Bolgarijo in od tam na sever.
POLITIK
In potem sem gledal, kako prečkaš države: iz
te države v to državo, pa v to državo, pa v to
državo in potem sem na zemljevidu zagledal
Slovenijo.
SVETOVALKA
Nisem poznal Slovenije, ampak moj oče ima
nekaj prijateljev iz Jugoslavije, ki so mu rekli,
da je to dobra država.

POLITIČARKA
Spomnim se zvoka sirene, strahu …

ŠEF PROTOKOLA
In potem sem raziskoval dalje in odkril, da je
glavno mesto Ljubljana, ki ima glavni koren
besede iz ljubezni, in rekel sem si …

ASISTENT
Mučili so me, dokler nisem izgubil zavesti.
Potem so me spet obudili, da bi me lahko spet
še mučili.

ASISTENT
Če samo 30 % teh ljudi verjame v pomen
besede svoje prestolnice, mora biti to
prekrasna dežela.

POLITIČARKA
Izgubil sem spomin. Bil sem v bolnici. Moja
družina je ves čas skrbela zame. Po 6 mesecih
sem se spomnil, kdo sem.

POLITIČARKA
Preselil sem se v Tabriz, mesto v Iranu ob meji
s Turčijo.
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POLITIK
Do meje sem šel s taksijem – bil sem povezan
z nekom, ki mi je pomagal iz Irana. To je bilo
jeseni 2015. Takrat so bile meje v Evropi še
prepustne. Rekel mi je:
SVETOVALKA
»Lahko ti pomagam do Aten. In po Atenah je
vse odprto zate.«
ASISTENT
In plačal sem. Dal sem vse svoje prihranke.
ŠEF PROTOKOLA
Potem sem prišel do ilegalne mejne točke med
Iranom in Turčijo.
POLITIČARKA
Naloga fanta je bila, da je poskrbel za ljudi in
jih spravil čez mejo do Turčije.
ŠEF PROTOKOLA
Bil je iz Irana, Kurd. Imel je 18 let.
POLITIČARKA
Premikati smo se začeli ob šestih popoldan, po
dveh urah in pol.
ASISTENT
Kadim, veš, in ker smo se vzpenjali, si lahko
predstavljaš, kako je bilo, kako sem dihal.
POLITIK
Po treh urah vzpenjanja sem želel nazaj.
SVETOVALKA
Bilo je zares naporno, nikoli si ne bi mislil, da
je lahko tako težko, pa sem se prej ukvarjal s
športom.
ASISTENT
Bil sem izmučen.
POLITIČARKA
Ulegel sem se sredi gora in rekel:
ASISTENT
»Kar pojdite naprej, jaz grem nazaj.«
ŠEF PROTOKOLA
In ta Kurd je rekel:
POLITIK
»Ne, ne moreš. Ti si moj denar. In jaz sem
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obljubil, da te bom varoval. Ker si samo ti iz
Irana, ostali so iz Afganistana.«
ASISTENT
Po navadi migranti niso bili iz Irana, nekaj jih je
bilo na poti, ampak nisem jih videl dosti. Irak,
Sirija ali Afganistan. Ampak na tej moji poti so
bili izključno ljudje iz Afganistana. Imel sem
majhno torbo, ki mi ji jo dala sestra, preden
sem odšel, tako lepa je bila.
ŠEF PROTOKOLA
»Če mi jo daš, ko pridemo v Turčijo, dobiš
mojega konja.«
ASISTENT
Imel je namreč konja. »Dogovorjeno.«
POLITIČARKA
To sem tudi storil, drugače ne bi zmogel naprej.
POLITIK
Še vedno je bilo težko. Ponekod sem hodil
peš, ker je bila pot pretežka še za konja.
SVETOVALKA
In v skupini so bili otroci, ki so kričali.
POLITIČARKA
Postajalo je hladno. Gore v oktobru in policija
na vrhu.
POLITIK
Noč, kričanje, lahko so povsod, lahko nas
ulovijo.
SVETOVALKA
Stres.
ŠEF PROTOKOLA
Mraz.
POLITIČARKA
Hodiš, potiš se, nato poten stojiš in zebe te.
POLITIK
Po vsem tem se zbolel.
SVETOVALKA
Res je bilo težko.
POLITIK
Res težko.

ŠEF PROTOKOLA
Kupil sem si nove čevlje, preden sem šel do
meje.
POLITIČARKA
Na poti sem dobil dosti prask, čevlji so se mi
raztrgali.
ASISTENT
Potem smo prispeli do vrha, je naš vodnik
rekel:
POLITIK
»Tja dol boste šli, tam je Turčija. Moje delo je
opravljeno, jaz grem nazaj.«
ASISTENT
»Daj, no, saj je samo pol ure.«
POLITIČARKA
Nikoli si nisem mislil, da se je lažje vzpenjati,
kot se kot spuščati. Bil sem že v gorah, ampak
nikoli tako dolgo.
POLITIK
Moje noge so bile opraskane in otečene, moje
roke so se tresle, nisem imel energije, sezul
sem čevlje in potem sem padel s previsa. 100
metrov sem se kotalil, odbijal od skal.
SVETOVALKA
Zdelo se je, kot da temu sploh ne bo konca.
Dvakrat sem celo bruhal.
POLITIČARKA
Želel sem jokati, samo jokati.
ASISTENT
Res sem želel jokati, nisem imel energije, niti
da bi vzel svojo torbo.
SVETOVALKA
Med Iranom in Turčijo je reka, ki smo jo
prečkali. Potem sem čakal 10 minut, dokler ni
prišel kamion, ki nas je pobral. 10, 15 minut sem
spal tam in bil sem ves krvav.
ASISTENT
Še vedno imam brazgotine. Poglej!
POLITIČARKA
Potem je bila majhna vas blizu meje.

POLITIK
Vsi smo bili mokri, ker smo prečkali reko.

dobil sem nekaj energije, šel sem ven, nekaj
nakupil. Veš, ko sem šel na pot, mi je mama
dala ogromno hrane v nahrbtnik, rekla je:

ŠEF PROTOKOLA
Zjutraj so nam dali zajtrk in potem smo se
odpravili na pot.

POLITIČARKA
»Moraš jesti.«

POLITIK
Ta moški, ki nas je peljal, je bil zelo nasilen.

POLITIK
Rekla je:

ASISTENT
Tepli so, priganjali majhne otroke in te suhe,
slabotne najstnike.

POLITIČARKA
»Rada te imam.«

POLITIK
Na tovornjak za živino so nas stlačili 40 ljudi.
Tako natlačene so nas vozili 23 ur.
ASISTENT
Nismo imeli zraka, nismo mogli dihati.
POLITIK
Človek je bil na mojih nogah …
SVETOVALKA
Nisem se mogel niti premikati …
ŠEF PROTOKOLA
Tako težko je bilo. In tudi čas … kot da se je
ustavil.
POLITIK
Ko smo prispeli, sem srečal dva iranska fanta.
ASISTENT
Pogovarjali smo se in bil sem srečen. Tam smo
imeli tudi internet, poklical sem družino, da
smo prispeli v Turčijo.
ŠEF PROTOKOLA
Nisem imel čevljev, ker so mi na poti razpadli,
v copatih sem hodil. Naslednje jutro so nas
odpeljali do avtobusne postaje v mestu Van,
tam smo sedli na avtobus za Istanbul.
POLITIK
V Istanbulu sta prišla dva Afganistanca in me
peljala na dogovorjeno lokacijo.
ASISTENT
En dan in eno noč sem bil v Istanbulu.
POLITIK
Ta čas sem si malce opomogel, spal sem in

ASISTENT
Na meji, ko smo počivali, sem to hrano razdelil
med ljudi, da nahrbtnik ne bi bil več tako težek.
POLITIK
Tudi oblačila sem dal, da sem naredil prostor
v nahrbtniku, samo ena naramnica je še bila
in bilo ga je težko nositi. Preoblekel sem se in
drugi so me prosili za moja oblačila, dal sem
jim, tako da nisem imel več ničesar, samo to,
kar se nosil na sebi.
ASISTENT
Potem smo šli z avtobusom do meje blizu
Izmirja. Çanakkale.
POLITIK
Do točke, kjer ljudje migrirajo čez morje.
SVETOVALKA
Na avtobusu sem spoznal afganistansko
družino s petimi otroki, mož in žena, zaupali so
mi, povedal sem jim svojo zgodbo, rekli so mi,
da je nevarno, če izvejo, da sem iz Irana, tako
da bo mož rekel, da sem njegov brat, in naj
rečem, da sem iz Afganistana.
POLITIČARKA
Zahvalil sem se. V bistvu mi je tudi moj vodnik,
ki sem ga plačal, rekel, da bo lažje, če se
pridružim kakšni afganistanski družini, naj ne
povem, da sem iz Irana, saj bom tako lažje
prečkal mejo. Ker v Iranu ni vojne, ne velja za
nevarno državo. In to sem naredil.
ASISTENT
Imel sem srečo.
ŠEF PROTOKOLA
Ko smo se pripeljali v Çanakkale, je bila noč. In
takrat smo se začeli premikati proti obali. Okoli

devete ure zjutraj smo prišli nekam in videli, da
je malo naprej morje.
ASISTENT
»Hvala bogu, prispeli smo.«
ŠEF PROTOKOLA
Ampak ustavili smo se na bencinski postaji in
prišla je policija.
POLITIK
»Tiho, tiho. Če vas kaj vprašajo, ne odgovorite
ničesar.«
ASISTENT
Potem je voznik stopil ven in govoril s policijo
in potem so prišli na avtobus in spraševali
potnike:
POLITIK
»Sirija, Sirija, Afganistan?« In potem smo se
morali vrniti.
ASISTENT
Šli smo nazaj v Istanbul.
ŠEF PROTOKOLA
Vprašal sem glavne, ki so nas peljali, kaj bomo
zdaj.
POLITIK
»Ne skrbi, naročili smo nov avtobus, ki gre
do obale, samo presedli se boste, zamenjali
avtobus.«
ŠEF PROTOKOLA
In spet smo šli na pot.
ASISTENT
Ampak smo tokrat prišli veliko prej, mislim, da
so spremenili točko, postajo, s katere bi nas
spet poslali prečkati morje.
POLITIČARKA
Ker smo prispeli tri ure prej.
SVETOVALKA
Bila je noč, približno ob enih zjutraj.
ŠEF PROTOKOLA
In v tistem trenutku smo zaslišali štiri ali pet
policijskih avtomobilov.
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ASISTENT
Že spet. Tako hitro so bili spet pri nas. In
tihotapci so rekli:
POLITIK
»Samo bežite, ne vračajte se, ne obračajte se,
ne glejte nazaj.«
ASISTENT
In tako smo tekli.
POLITIČARKA
Res je bilo temno.
ASISTENT
Imam problem, kurja slepota, niti vozim ne
ponoči, ker ne vidim. In zdaj sem moral teči. V
temi.
ŠEF PROTOKOLA
Kam? Ne vidim!
POLITIČARKA
Nič ne vidim!
SVETOVALKA
Nič!
ASISTENT
Z otrokom na ramenih in z nahrbtnikom sem
tekel počasneje, tekli smo med drevesi, zato
sem se lahko skrival.
ŠEF PROTOKOLA
Po eni uri je vse postalo tiho.
POLITIK
Kasneje smo ugotovili, da so policiji dali denar,
nam pa rekli, naj bežimo. In po eni uri teka
smo začeli kričati, da smo našli drug drugega,
in tudi afganistanska družina je našla svojega
otroka, ki je bil z menoj.
ASISTENT
In potem smo zjutraj šli v čoln, da bi prečkali
morje.
POLITIK
Bil je nov, gumijast čoln z motorjem.
ASISTENT
Čoln smo napihnili in poskusili prižgati motor.
Ni delal.
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POLITIK
»Pojdite nazaj. Nekoga bomo poklicali in
nekdo bo prišel in njemu boste dali motor, čez
pol ure se bo vrnil nazaj s popravljenim.«

ŠEF PROTOKOLA
Ne vem, kam smo tekli, potem sem pol ure
iskal pot nazaj, bila je gora, gozd, celo reka,
kam sploh naj grem, da se vrnem na pravo
točko.

SVETOVALKA
Imeli smo nahrbtnike in motor čolna, bil je res
težek.

ASISTENT
Končno sem našel pot k obali.

POLITIK
»Pojdite nazaj.«

POLITIK
Tam smo počakali, da se vrnejo z motorjem.

ASISTENT
Ne samo jaz, štiri ali pet moških naj bi šlo.

ŠEF PROTOKOLA
Potem smo čakali do noči, ob enajstih ponoči
smo izpluli. Vsi moški smo nesli čoln do morja
in šli celi v vodo, samo moški. Potem smo
naprej naložili vanj naše stvari, dali prednost
ženskam in otrokom, zlezli sami vanj, in ta
moški, s katerim sem bil, Maghsoud mu je bilo
ime, je začel voziti.

SVETOVALKA
Sranje. Spet. Kdo bo torej šel?
ASISTENT
Nihče ni hotel. In začeli so pretepati neke
najstnike:
ŠEF PROTOKOLA
»Morate priti z nami, ne morete sedeti tukaj. Če
hočete prečkati morje, nam morate pomagati,
da popravimo motor.«

SVETOVALKA
Na čolnu je bilo prostora za 15 ljudi, nas pa je
bilo 45. Imeli smo srečo. Po navadi na tak čoln
natlačijo 100 ljudi.

POLITIČARKA
In spet smo preživeli težko noč. Bili smo
premočeni, ognja nismo smeli zanetiti, da nas
ne bi videla policija.
ASISTENT
Zjutraj, od desetih, je bilo tako vroče, da sem
šel plavat v morje.
ŠEF PROTOKOLA
»Čez eno uro, ob enajstih, boste odpluli in se
ne boste več vrnili.«
ASISTENT
Jaz sem rekel: »Če ne bom vozil jaz, ne grem
zraven.«
SVETOVALKA
Zato ker so bili vsi prestrašeni. En izmed teh
Turkov, ki so nas tihotapili, bil je še otrok v
bistvu, je rekel:
POLITIK
»Morate iti. Ne morete ostati.«
ASISTENT
»Ne grem. Ne z njimi.«

POLITIK
Prisilili so štiri ljudi, da so še ti pomagali nositi.

ASISTENT
Po dveh, treh minutah plovbe so vsi začeli
kričati: »Allah Akbar, Allah Akbar!«

ASISTENT
Težko je bilo nositi motor do vrha. In ko smo
prispeli na vrh, smo videli, da nekdo, ki je pred
nami, teče. Začeli so kričati:

SVETOVALKA
Bili so prestrašeni, kričali so, večinoma niso
znali niti plavati, ženske so jokale, otroci so
jokali.

VSI
»Policija, policija, policija.«

ŠEF PROTOKOLA
Potem se je tudi Maghsoud prestrašil in vrnili
smo se na obalo.

POLITIK
»Znaš voziti čoln?«

ASISTENT
»Kaj delaš?«

ASISTENT
»Ne, ampak mislim, da ne bo pretežko.«

SVETOVALKA
Bili smo jezni.

SVETOVALKA
Dala sva čoln v vodo in pojasnil mi je, kaj
moram delati.

ŠEF PROTOKOLA
»Samo teci.«
ASISTENT
Želeli so nas zapreti. Bilo je kot v filmu, skrili so
se, nas iskali, in če bi samo preglasno vdihnil,
bi me slišali, bila je popolna tišina.
POLITIČARKA
Tišina.
ASISTENT
In hotel sem kihniti, ker je bilo zjutraj zelo
vroče in vlažno. Bil sem premočen. Ko se je
malce umirilo, smo spet začeli teči.

POLITIČARKA
»Zakaj ste se vrnili?«
ŠEF PROTOKOLA
»Ne morem, temno je, strah me je, ne morem.«
ASISTENT
Bili smo premočeni. Kako naj zdaj spimo tukaj?
Moramo naprej.

POLITIK
»Ni na vas, kaj boste naredili. Mi odločamo.«
ASISTENT
Grozil mi je s šibrovko. Na srečo je bil eden
od tihotapcev Maghsoudov nečak. Prišel je in
umiril situacijo. Vprašal me je:

POLITIČARKA
Ob enajstih smo krenili. 45 ljudi, ki so moja
odgovornost. Za Turčijo je bil to posel in za
nas, begunce, so samo dali nekaj skupaj, neke
neuporabne stvari. Niti rešilnega jopiča nisem
mogel uporabiti, ker je bil ‚fake‘.

SVETOVALKA
Na začetku je bilo mirno …
ŠEF PROTOKOLA
… potem je postalo valovito, ampak ne majhni
valovi, res veliki valovi, in včasih je voda vdrla
celo v čoln.
POLITIČARKA
Ugotovil sem, da je bolje, če ne vozim samo
ravno, ampak se izogibam valovom.
POLITIK
Cikcak.
POLITIČARKA
Cikcak.
SVETOVALKA
Cikcak.
POLITIK
Ko smo prečkali morsko mejo med Turčijo in
Grčijo, sta nam pomagala helikopter in ladja.
ASISTENT
Na grški obali smo najprej zasidrali čoln in
pomagali otrokom ter ženskam.
POLITIČARKA
Nismo mogli verjeti, da nam je uspelo. Vsi smo
mislili, da bomo umrli.
ASISTENT
Ko sem izstopil iz čolna, bil sem zadnji, sem
videl, da mojega nahrbtnika več ni v čolnu.
Ampak sem si mislil, kaj zdaj, živi smo. Ni več
pomembno. Dali so nam topel obrok, čaj, vse.
Imeli so internet in lahko sem poklical mamo.
POLITIČARKA
Moja mama, o moj bog, kako srečna je bila.
Jokala je.
POLITIK
Dva dni niso vedeli, kaj je z mano, kje sem.
ASISTENT
Potem so nas z avtobusom peljali do zbirnega
centra. Spet so nam dali oblačila, hrano.
Potem smo šli do glavnega kampa, kjer so
nas registrirali. Dobili smo papir, dovolilnico, s
katero smo lahko prečkali ta otok do Aten, da
smo lahko šli dalje v Evropo.

POLITIČARKA
Imeli smo intervju. Dobili smo številko, na vrsti
smo bili ob enajstih zvečer. Naslednji dan.
ŠEF PROTOKOLA
Noč je minila in zjutraj smo se samo pogovarjali
in nismo počeli ničesar, bolj počivali do
enajstih zvečer. Ko so nas spraševali, so želeli,
da prevajam, ker sem eden redkih, ki govori
angleško. Spet je bilo malce tvegano zame, če
bi ugotovili, da nisem iz Afganistana.
POLITIČARKA
Zjutraj sem odšel na agencijo kupiti karte za
Atene. Potem je bilo od tam vse organizirano
za vnaprej.
POLITIK
Poklical sem moškega, ki sem mu plačal:
ASISTENT
»Najlepša hvala za vse, v Atenah sem, to je to.”
POLITIK
Potem sem šel do Makedonije.
ASISTENT
Ko smo prišli do meje, smo bili na avtobusu,
jaz, afganistanska družina in družina iz
Pakistana. Bilo je lepo vreme. Voznik je
parkiral na stran in smo šli do meje peš skupaj
z voznikom. In voznik je govoril z njimi v
njihovem jeziku in prečkali smo mejo, tam je
bila postaja Združenih narodov za begunce.
ŠEF PROTOKOLA
Dali so nam hrano, vodo, sadje, spet je bilo
vse tam in nato smo hodili po označeni poti do
Srbije. Na srbski meji so nas postavili v vrsto. Z
nami je še vedno makedonska policija, ki naj bi
nas varovala, ampak …
ASISTENT
Nekatere moške so pretepli.
POLITIK
Nikogar ne bi smel tako pretepati.
SVETOVALKA
Potem smo spet kupili vozovnico. Z vlakom
smo prišli v Srbijo.
ASISTENT
Tako mrzlo je bilo.
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POLITIK
V Srbiji smo dobili hrano, pregledali so nas,
pregledali so naše papirje, tja je prišel avtobus
za Zagreb.
POLITIČARKA
Iz Zagreba pa smo zastonj prišli z vlakom do
Slovenije.
ŠEF PROTOKOLA
Ne vem, kam točno. Mislim, da v Dobovo.
Nisem čisto prepričan, ko sem prišel, je bila
noč.
POLITIČARKA
Potrebovali smo eno uro in pol do Ljubljane.
Vedel sem, da bom ostal v Sloveniji. Ko smo
prišli, sem samo jaz izstopil, nihče drug ne.
POLITIK
Zakaj? Ne vem?
ŠEF PROTOKOLA
Zakaj?
ASISTENT
Ne vem.
SVETOVALKA
»Želite ostati?«
ASISTENT
Pokimal sem.
SVETOVALKA
»Dobrodošli.«
ASISTENT
»Dobrodošli,« je rekla. V Iranu, v svoji državi,
sem bil kot morski pes, ampak v akvariju,
tukaj pa sem kot riba, ampak v oceanu.
»Dobrodošli,« je rekla.
KONEC

Petja Labović, Matevž Biber, Ksenija Mišič, Vojko Belšak, Maša Žilavec
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IVOR MARTINIĆ, BASED ON A TRUE STORY
BY N AV I D FA DA E E N A Z E R

Celebration
The play is a part of Port of Dreamers, an international coproduction
project co-funded by the EU Commission programme Creative Europe.
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SUMMARY

Translated by Benjamin Virc
A new Maribor Drama production
Celebration is an integral part of
Port of Dreamers, an international
coproduction project co-funded by
the EU Commission programme
Creative Europe, which took place
between 2018 and 2020 in three
different cities and countries
– Dubrovnik (Croatia), Maribor
(Slovenia) and Novi Sad (Serbia). The
project is aimed at raising society’s
awareness of ongoing migration
issues, as well as at providing
pertinent assistance in the integration
of refugees and immigrants into their
new socio-cultural environments.
Various cultural and creative
activities within the project acted as
a platform of intercultural exchange
in a secure environment, provided
by the respective project partners
– Dubrovnik Summer Festival (lead
partner), Slovenian National Theatre
Maribor and Kulturanova Association
from Novi Sad. In turn, one of the final
phases of the project is presentation
of three staged performances that
tackle the topic of migration.
Before the initial rehearsal of the
Maribor production Celebration,
educational and semi-confidential
discursive workshops were held on
the Chamber Stage (led by Mojca
Marič and Benjamin Virc) between 21
February and 15 March 2019, with the
participation of migrants of different
56

ages, genders and backgrounds
originating from different countries
(Iran, Tunisia, Eritrea, Spain,
Argentina, Russia, etc.). Namely,
all participants have been living
in Maribor for some time (some of
them for several years), although the
reasons for their arrival to Slovenia
differed (war, politics, economy,
personal, intimate).
The workshops provided an
ethnographic and documentary
material, which was then used
as a base of the text created for
our performance. Ivor Martinić,
a multiple-awarded Croatian
playwright, focused on the personal
story of the Iranian political refugee,
Navid Fadaee Nazer, and wrote
an introductory part of the text
Celebration, which later became
the title of the play. As a project
collaborator and workshop leader,
Mojca Marič conducted an extensive
semi-structured interview with
Navid (as well as with several other
workshop participants) and recorded
it in detail in a form of dialogues.
Furthermore, she also participated
in the production as a translator and
language consultant. In turn, the final
version of the text was created by a
group of actors, the stage director
and other collaborators.
The trigger event of the first part

of text is seemingly trivial: a wellknown (Slovenian) politician had
an unintentional slip of the tongue,
which can be fatal in times of
“political correctness”, therefore, she
is forced to make a public apology.
At a political session, where she
spoke about the migration solution
in German, she unknowingly used
Hitler’s syntagm, “the final solution”
that has a direct historical reference
to the Jewish question. Before
long, politicians then organize
a celebration to honour her
commitment to the ideas of humanity
and values of European refugee
policy.

human condition as well, the stage
director Jan Krmelj began working
on the staging concept that started
with the question to the team of
cocreators of performance at the
beginning of the first rehearsal: “Do
you have the right to live elsewhere

if you do not have basic living
conditions in your country, if there
is a war raging at your doorstep,
or if there is a brutal regime of
tyranny that denies the very core of
humanity?”

In the second part of the text,
Martinić confronts us with the
announced celebration, instead
of which an emotionally shocking
Navid's personal story about the
refugee route from Iran to Slovenia
takes place. It is a documentaryrealistic description of what has
happened since the beginning of the
anti-government protests in Iran in
2009, in which Navid participated as
a political activist, was imprisoned
and tortured until, after several years
of complete hopeless personal and
social situation in 2015, he decided to
flee the state.
From this personal situation, which
is incidentally a part of the universal

Petja Labović
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program financira

zlata pokroviteljica

pokroviteljica sezone

pokroviteljica baleta

V okviru projekta Podpora novim kariernim
perspektivam 2018–2021 smo v Slovenskem
narodnem gledališču Maribor v gledališki sezoni
2019/2020 zaposlili naslednje udeležence:
Jana Erčulj, orkestrska glasbenica tutistka – violinistka
Tomaž Golub, plesalec v baletnem ansamblu
Jan Trninič, plesalec v baletnem ansamblu
Anja Jurše, strokovna sodelavka v marketingu
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več informacij o projektu Podpora novim kariernim
perspektivam 2018–2021 je dostopnih na spletni
strani SNG Maribor, www.sng-mb.si, več o Evropskem
socialnem skladu ter Evropskih strukturnih in
investicijskih skladih pa si lahko preberete na spletni
strani www.eu-skladi.si.
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BREZPLAČNO
ZA NOVE IMETNIKE
PAKETA

Spoznajte Paket Premium Nove KBM, ki vam ponuja strokovne storitve
osebnega bančnika s 360-stopinjskim finančnim svetovanjem, številne
ugodnosti Premium debetne kartice Visa ter ugodnejše ponudbe kreditov,
depozitov in vzajemnih skladov.
Preverite vse prednosti vrhunskega paketa in pogoje za pristop pri osebnih bančnikih na naši
spletni strani.

nkbm.si/paket-premium
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Novo linijo Lumar GreenLine smo ustvarili za tiste, ki si želijo
sodobno zasnovan in atraktiven dom, ki prerašča stroge
bivanjske okvirje hiše in na subtilen način ponuja navezavo
med interierjem objekta in vrtom.

www.lumar.si

Živi najbolje!
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Ustvarjamo

www.radgonske-gorice.si

trenutke.
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Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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DRAMA SNG MARIBOR
Slovensko narodno gledališče Maribor
Slovenska ulica 27, 2000 Maribor

Urednica Maja Borin
Lektorica Mojca Marič
Fotografije Damjan Švarc
Oblikovanje gledališkega lista SAMINO studio
Izdajatelj SNG Maribor
Zanj Danilo Rošker
Tisk Ptujska tiskarna
Naklada 250
Maribor, september 2020

Telefonska centrala +386 2 250 61 00
Tajništvo Drame +386 2 250 61 26
Telefaks +386 2 250 61 09
Elektronska pošta drama@sng-mb.si
Spletna stran www.sng-mb.si
Direktor SNG Maribor Danilo Rošker
Umetniški direktor Aleksandar Popovski

DRAMATURŠKO-ORGANIZACIJSKA EKIPA
Dramaturgi Maja Borin, Vili Ravnjak, Nejc Gazvoda
Producenta Špela Lešnik, Matjaž Partlič
Lektorica Mojca Marič
Arhivarka Sandra Požun
Inšpicienta Uroš Kus, Jernej Jerovšek
Šepetalki Karmen Živko, Polonca Rajšp
Poslovna tajnica Metka Lipovž
STROKOVNE SLUŽBE
Tajništvo direktorja Andreja Hictaler
Pomočnica direktorja za finančne zadeve Aleksandra Hojnik
Računovodstvo Milanka Vodušek, Sabina Rebernik, Jasna Rupar, Ana
Vogrin, Adrijana Ahman
Kadrovska služba Alenka Smole, vodja, Nina Novković
TEHNIČNE SLUŽBE
Pomočnik direktorja za tehnične zadeve Jože Šnuderl
Tajništvo tehnike Sabina Skledar, Petra Radaj
Organizator scenske opreme Matic Gselman
Odrska mojstra David Glavica, Dragan Ilić
Scenski tehniki Jernej Babič, Ivan Šantl, Leon Vidmajer, Boris Krel,
Boštjan Robič, Jože Senekovič, Gašper Roglič
Rekvizita Mirko Drevenšek, vodja, Dane Radulović, Blaž Cesar, Patricija
Krepfl, Petra Vidnar, Vesna Rožman
Scenski atelje Bogdan Jurič, vodja, Ivan Nemec, Milena Greifoner, Leon
Pišek, Gregor Rajter, Darko Jerič, Roman Hojsak, Matija Bauman, Izidor
Šabeder, Andrej Novak, Boštjan Ornik
Odrska osvetljava Tomaž Bezjak, vodja, Igor Pečlin, Zlatko Kocbek,
Dragan Kitanovski, Janko Lah, Rok Mlaker
Zvok in video Gregor Mendaš, vodja, Gorazd Vever, Rene Nemec,
Dino Ćurić
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Maska Jasminka Marksl, vodja, Tadeja Ferš, Vesna Panikvar, Suzana Pirš,
Ines Kacijan, Špela Junger, Katja Dragun
Krojaška delavnica Suzana Rengeo, vodja, Brigita Rajter, Jože Dobaj,
Aleš Černi, Valerija Lešnik, Edvard Čajič
Šiviljska delavnica Simona Toš, vodja, Karmen Caf, Zdenka Rošker,
Martina Toš Potočnik, Barbara Laure, Kristina Knedl
Čevljarska delavnica Aleš Kac, vodja, Jovan Kovačev
Garderoba Vesna Novitović, vodja, Tihomir Nemec, Valentina Vever,
Tatjana Skodič, Vesna Celcer, Damjana Mohorko, Jasna Domjan,
Ivan Dobaj, Simona Rues, Nuša Anžel
Voznik David Merdaus
Nabava Eva Novak, Marjeta Bogša, Damir Ptiček
Čistilno osebje Natalija Mohorič, vodja, Branka Kocbek, Marija Fras,
Branka Andjelkovič, Doroteja Bauman Hainc, Dejvi Pavlin, Nastja Ferenc,
Tatjana Marinšek, Nataliya Kuz
Receptorji Igor Pravdič, vodja, Vatroslav Dragun, Miran Lipman,
Franc Grušovnik
Vzdrževalci Matjaž Irgolič, vodja, Darijan Jaušnik, Miha Steiner

Igralski ansambel
Miloš Battelino, Vojko Belšak, Matevž Biber, Blaž Dolenc,
Viktor Hrvatin Meglič, Davor Herga, Julija Klavžar, Ivica Knez,
Žan Koprivnik, Eva Kraš, Petja Labović, Liza Marijina, Bojan
Maroševič, Minca Lorenci, Nataša Matjašec Rošker, Irena
Mihelič, Ksenija Mišič, Kristijan Ostanek, Mateja Pucko, Nejc
Ropret, Mojca Simonič, Matija Stipanič, Mirjana Šajinović, Ana
Urbanc, Irena Varga, Vladimir Vlaškalić, Gorazd Žilavec, Maša
Žilavec
Marketing in stiki z javnostmi
Anja Žižek, Alan Kavčič, Jože Vodušek, Darja Čižek,
mag. Nevenka Pašek, Anja Jurše
Telefon +386 2 250 61 35
Gledališka blagajna
Renata Dimitrušev, Jasmina Leskovar

Gledališka blagajna / Box office / Theaterkasse
02 250 62 26, 02 250 61 15
Spletna trgovina / Internet sale / Internetverkauf
www.mojekarte.si
E-pošta / E-Mail
boxoﬃce@sng-mb.si
Delovni čas gledališke blagajne
od ponedeljka do petka: od 10.00 do 13.00 in dve uri pred predstavo
sobota, nedelja in prazniki: ena ura pred predstavo

SVET SNG MARIBOR dr. Suzana Žilič Fišer, predsednica, Jaki Jurgec,
Vlasta Drozg, Drago Naberšnik, Mateja Pucko, Zdenka Križanič, Miloš
Kosić

Box-office opening time
Monday to Friday: 10.00 — 13.00, and two hours before the performance
Saturday, Sunday and Holidays: one hour before the performance

STROKOVNI SVET SNG MARIBOR Darko Brlek, predsednik, Tomaž
Habe, Jaki Jurgec, dr. Mihaela Koletnik, Mateja Pucko, Mojca Jan Zoran,
Alenka Ribič, Tomaž Rode, mag. Matija Varl
STROKOVNA SKUPINA POMOČNIKA DIREKTORJA
ZA PODROČJE DRAME Tone Peršak, Rok Andres, Primož Jesenko

98. SEZONA – 2020/2021

Po 13. točki prvega odstavka
42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan.

Theaterkasse-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 10:00 — 13:00 Uhr und zwei Stunden vor
Vorstellungsbeginn
Samstag, Sonntag und Feiertage: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
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