
Tena
Štivičič
V Zagrebu rojena hrvaška dramatičarka in scenaristka od leta 2003 živi in ustvarja v Londonu. Njeno delo
Kabaret Kaspar bo v četrtek (režija Marjan Nečak) krstno uprizorjeno na odru SNG Drame Ljubljana. Epi-
demiološka kriza, ki je okvir odrskega dogajanja, se v Kabaretu Kaspar prelije v epistemološko krizo, krizo

spoznavanja, vednosti.

Niti Jules Verne ni videl toliko
sveta kot ti balkanski pisatelji

Tekst

Patricija Maličev

Foto

Jože Suhadolnik
Kako naj se opredeljuje sebstvo in kako naj to

stopa v interakcijo s svetom, ostajata osrednji

vprašanji svetovne dramatike vse od Ajshi-

la. Če velja, da so liki v dramah koherentni
subjekti, psihološko utemeljeni v zaznavni
resničnosti, so dramatiki skozi stoletja vedno
znova poskušali izdelati sistem trajnih na-
sprotij jaz/drugi, suženj/gospodar, znotraj/zu-
naj, jaz/ti, označevalec/označeno, ki so omo-

gočali ugledališčenje stiske njihovih junakov

v odnosu do kulture in njenih institucij ter
ustvarili iluzijo, da je v teatru govor kar naj-
bolj spontani element. Gre za način pisanja,
za katerega se zdi, da paradoksalno podčrtuje
trditev, da je govor neposredni prevodnik Biti.

Toda ali je res in še vedno tako? Ljudje na-

mreč živimo in delujemo v jezikovnem in kul-

turnem sistemu, ki ga nikoli ne moremo do

konca obvladati, niti se mu izogniti. Jezik in
kultura že zaradi tega, ker samo sta, predsta-
vljata meje in možnosti ljudi. Med bolj obču-
tljivimi pisci, nemara tudi z najglobljimi uvidi,
ko gre za človeka in kulturo in njune zaplete,
so na seznamu tako Heiner Miiller kot Bob
Wilson in Sam Shepard in seveda Peter Han-

dke. Vsi našteti v ospredje postavljajo novo
pojmovanje subjektivnosti, ki jo razumejo kot
učinek vrste ideološko organiziranih ozna-
čevalnih praks, prek katerih je posameznik

umeščen v svet in prek katerih postaja razum-
ljiv. Tena Štivičič to zelo jasno imenuje episte-
mološka kriza - in razgrne jo skozi dramsko
besedilo s songi Kabaret Kaspar.

Kdo je Kaspar? Originalni Kaspar Hauser, ki
se nekega pomladnega dne leta 1828 s pismom
v roki pojavi sredi trga v Niirnbergu, po dvesto
letih še vedno ostaja ena večjih zagonetk no-
voveškega, predvsem pa modernega sveta. Ni-

koli se ni izvedelo, kdo je bil v resnici. Njegovo

identiteto so v zadnjih desetletjih poskušali

ugotoviti celo z analizami DNK. Za policijo
njegov primer po vsem času še vedno ostaja
odprt. Ko so ga našli, je bil po kasnejših oce-

nah star sedemnajst ali šestnajst let in je kazal

očitne znake zaostalosti, tako v telesnem kot
duševnem razvoju. Razumel je le nekaj besed.
V pismu je bila zapisana skrivnostna prošnja

za vojaško službo v enoti, kjer naj bi nekoč

služil tudi njegov oče. Hauser se je hitro učil

in privajal normalnega življenja in napredoval

tako v mišljenju kot zunanjih rečeh, obnaša-
nju tedanje etikete, na primer. Umrl je decem-
bra 1833 v Ansbachu za posledicami vbodne
rane neznanega storilca.

Njegove provenience vse do danes niso
odkrili, čeprav ostajajo ugibanja, da je šlo za
pankrta badenske dinastije, tako rekoč presto-
lonaslednika, ki so se ga tekmeci znebili ...
Usodo Kasparja so tematizirali tako zdravniki

kot filozofi in psihologi, filmarji, predvsem
Werner Herzog, ter pisci in poeti, med njimi

Herman Melville, Paul Verlaine ter seveda
zelo odmevno in prelomno Peter Handke, pa
Nick Hornby in mnogi drugi.

Divji človek in kulturna imaginacija že dolgo plešeta svoj
neukrotljivi ples in oblikujeta kar najrazličnejše razprave

- tudi na primeru Kasparja Hauserja - znotraj širšega ide-
ološkega konteksta evropskega kolonializma. Kako se je
koncept divjega otroka vključeval v nastajajoče znanstvene
diskurze o rasnih razlikah, ki so se pojavljali skupaj z impe-
rialnimi podvigi po vsem svetu? Zelo različno.

Hrvaška dramatičarka Tena Štivičič, ki že dolgo živi v
Veliki Britaniji, v zadnjem času pa na Škotskem, se je Kas-

parja v obliki kabareta lotila z drugega konca palice: pan-

demijski čas in skupina tako imenovanih predstavnikov

različnih elit odpotuje na detoks počitnice na otok, kjer
morajo med svojim očiščevanjem - brez mobilnih telefo-
nov - bivati skupaj. Globoko so predani svojim prepriča-
njem in jih branijo za vsako ceno. Vendar pa se, kot pove

Tena Štivičič, sredi današnje tako imenovane epistemo-
loške krize o ničemer ne morejo zediniti: »Kar pri vsakem
od njih povzroča neprestano in globoko anksioznost, ra-
zen tega pa v vsakem od njih preži kal hiperindividualiz-

ma, ki v dogodkih na otoku vidi priložnost za lastni preboj,
slavo in priznanje.«

In potem se na otoku pojavi nekaj - enigma, kar dodat-

no vznemiri deduktivni sistem njihovega psihološkega in

antropološkega aparata. Zato je po mnenju dramatičarke
Kabaret Kaspar, ki v naslednjih dneh v režiji Marjana Neča-
ka prihaja na oder SNG Drame Ljubljana, nujno tudi neka-
kšna solipsistična refleksija. »Mogoče pa je za tega Kaspar-
ja najpomembneje, da ob potrebi po stiku, socializaciji in
ljubezni to splošno nevrozo trenutka, ki zmelje vse okrog
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sebe, prepozna kot preveliko grožnjo.«
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Zamisel za besedilo o reinterpretaciji mita o Kasparju

je podal režiser Marjan Nečak; vedel je že, kje naj bi
se zgodba dogajala, tudi nekaj likov si je bil že zami-

slil, pripravil je bil nekakšen sinopsis in pravite, da je
bil to za vas poseben izziv. Zakaj?
Ker redko pišem po naročilu oziroma redko pišem na
podlagi ideje nekoga drugega, čeprav je to, paradoksal-
no, tudi osvobajajoče, ker to pomeni, da vam ni treba
začeti tam, kjer je najtežje, na prazni strani. Najtežje pri
pisanju je kaj , ko pa lahko vse. In prav zato, ker danes
na neki način lahko pišemo o vsem, je bilo vprašanje:
kaj najprej.

Ko sem pisala po naročilu, če se prav spomnim, je bila
to priredba Goldonija ob neki obletnici za Biennale Teat-

ro v Benetkah, mi je bilo to v velik užitek! Tokrat pa sem

potrebovala več časa, dolgo nisem vedela, kaj je tisto, kar

hočem. Zato je iz več razlogov Kabaret Kaspar zame ek-
speriment; najprej to, da pišem po zamisli nekoga dru-

gega, potem, da sem ga pisala kot libreto, no, skoraj kot
libreto, gre za uglasbljeno dramo. Rada bi se ukvarjala z
glasbenim gledališčem, a je to nekako izven moje cone

udobja.
Pisanje Kabareta Kaspar je zares steklo v času pande-

mije. Takrat se mi je razkrilo bistvo tega, kar bomo gle-
dali.

In kaj to je? �

Razkroj sveta. Ampak pišem iz pozicije
lastnega razkroja znotraj tega trenutka. In

to je bil zadnji element eksperimenta. Tudi
za pisanje o epidemiji potrebujemo časovno
distanco, kdo ve, kaj bi o tem napisala čez tri-
deset let in kaj bi o tem besedilu menila čez
trideset let.

Hočete reči, da ta Kaspar še posebej pri-
pada današnjemu trenutku?
Da. Zato sem tudi nekoliko nervozna glede

življenja, ki ga zdaj ta dramski tekst začenja.

Rekli ste, daje vaša dolgoletna želja glas-

beno gledališče ...
Za to je verjetno kriva moja mama, ki me je

še kot deklico večkrat peljala v zagrebško
Gledališče Komedija. To, kar bom zdaj po-

vedala, verjetno ne bo zvenelo kul, ampak
moja prva ljubezen so bili Nesrečniki ... Moj
resnični alter ego je verjetno igralka pevka v
gledališču, in ker nikoli nisem šla po tej poti,

sem zdaj vsaj napisala nekaj, kar se poje. Na

West Endu so muzikali zelo popularni in

prejkone so to praviloma zelo komercialni

komadi, ki si jih nihče ne bo zapomnil ...
Toda muzikali, kot so Cabaret, Lasje, Jesus
Christ Superstar, vedno v vrhunski izvedbi,

ostajajo zame eni od najlepših trenutkov v
gledališču.

Mit o Kasparju poznamo iz Verlaina, Han-

dkeja pa seveda VVassermanna in drugih

proznih del in poezije. Kdo je znotraj tega

mita Kaspar Hauser danes?
Pravzaprav mi ni blizu niti ena od naštetih
reinterpretacij, tu je še film Fran Truf-
fauta o primeru Viktorja iz Aveyrona. Neka-
teri teksti so mi bili zanimivi, tudi predstave,
čeprav Handke niti ne ...

... zaradi Handkeja ali njegovega besedila

Kaspar Hauser?

Zaradi obojega. S Handkejem in njegovimi
besedili si nisva ravno blizu. Ampak gre za
besedilo, ki je bilo za tisti čas vseeno pre-

lomno. Za avtorja dramskega teksta se mi
je Kaspar, ker je pravzaprav neslišen, brez
besed, vedno zdel problematičen. Seveda se
lahko poigravamo s tem, kako se je potem
učil izgovarjave in pomena besed, toda to je

za ustvarjanje prizorov zelo zapleteno. Bilo

mi je jasno, da ne bomo uprizarjali nečesa,

kar so že pred nami; kako se uči fonetike in

usvajanja življenjskih norm.

Truffautov film je klasični primer tega,
kako naj bi potekalo srečanje divjega otroka s

civilizacijo, kako se ga postopoma udomačuje

in navaja na življenje v skupnosti.
Hotela sem, da bi šlo za lik, ki je izrazito te-

lesen; ampak besedilo se mi je zares razgrni-
lo šele takrat, ko sem prišla do zaključka, da
bo to besedilo govorilo o nas, kako bi s tem

junakom živeli mi. Toliko je bilo že poveda-

nega o procesu plemenitenja, pri katerem se

brišejo meje med učenjem in mučenjem, res-

nično nisem hotela tega ponavljati ...
Če bi med nami živel Kaspar, kdo bi lahko

odločal, ali naj ga povrnemo v civilizacijo in
kako in kaj bi ga naučili, kaj bi ga ljudje raz-

ličnih svetovnonazorskih prepričanj želeli
naučiti, in predvsem kdo lahko z gotovostjo
trdi, da ga je sploh treba vrniti v civilizacijo?
Menim, da je naš svet dosegel izjemne stvari
in da vsi iščemo osebo ali skupnost, pleme,
da nismo ustvarjeni, da bi bili sami - toda
vsemu naštetemu navkljub nisem prepriča-

na, da bi si goreče želela, da bi ga vrnili ma-

teri civilizaciji.
Zdi se mi, da bi se danes s tem strinjalo ve-

liko več ljudi, kot se jih je ob vseh dosedanjih
inkarnacijah Kasparja; danes bi se ljudje radi
oprijeli nečesa oprijemljivega. Kljub temu pa

sem po naravi skeptik. Morda sem tudi zato

za skupni imenovalec vseh likov izbrala epis-

temološko krizo. S tem, s čimer se soočamo v
zadnjih dveh letih - ko nismo vedeli, kaj je

resnica in kaj je laž, kaj je namerno pomanj-
kljivo natančno povedano in kaj naključno
pomanjkljivo rečeno ... In ker te informacije

do nas prihajajo s takšno hitrostjo, smo ves

čas v stanju nekakšne nevednosti in negoto-

vosti.

Se zato vaši liki v drami tako krčevito
oprijemajo svojih svetovnih nazorov?

Seveda, to sem namerno tako peljala, kajti

pri njihovih soočanjih različnih mnenj tr-
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čijo na nekaj, kar je treba ločevati: resnico
in resnicoljubnost. In ker jim tega ne uspe

razlikovati, ob soočanjih svojih mnenj pos-

tanejo agresivni in grozovito nevrotični. In

sebični. Obenem odkrivamo, da jim življenje

še kako odmerja tržno gospodarstvo in sploh

vsakršno krčevito pozicioniranje v družbi ...

To ste odlično umestili v vse protagoniste,
tudi v smislu arhetipov in načinov vpenja-

nja v sodobno družbo: spolna fluidnost,

poliamorije, tradicionalizem, in med njimi

ni zmagovalca. V besedilu najdemo tudi
naslednje: »On je krasna kombinacija že
malo pozabljene moškosti, lakonske, če se
tako izrazim, in po drugi strani umetniške
senzibilnosti slovanske duše. Piše, pije,

jebe. Rariteta.« Na aksiom iz zadnjega

stavka smo že skoraj pozabili!

(Smeh.) Poskušala sem narediti presek stva-
ri, ki jih živimo, ki so seveda reduktivne, ne

zajemajo vsega. Bistveno se mi zdi, ko gre za

politiko identitet, da so vsi ti liki pahljača

praks, orientacij in identitet, ki so prisotne

v današnjem svetu, ampak to je samo eden
od elementov posameznega protagonista, ki
jih ne določa dokončno, predvsem pa jih ne

določajo na osnovni kakšnih travm ...

Ne smeva razkriti konca, ampak ...
Pisanja ne kaže mistiflcirati, ampak pri meni

gre za to, da moram določene stvari trasira-
ti takoj na začetku, potem se marsikaj zgodi

samo od sebe. In glede konca, zame ne bi mo-

gel obstajati noben drug. Moj Kaspar, čeprav
si še kako želi stika, na skupino čudakov gle-
da, kot da so eksperiment oni - in ne on.

V besedilu je nekaj aluzij na naš nekdanji
skupni politični prostor, ga neposredno
nagovarja. Razmišljate o tem, da bi bese-
dilo ponudili tudi kateremu od britanskih
gledališč?
Navadno razmišljam o tem, ker od tega je
odvisno moje preživetje - da se dramsko

besedilo izvede čim večkrat in v več jezikih,
kar je pogosto nemogoča misija. Tokrat pa

gre za specifično situacijo tudi zato, ker gre
za sodelovanje z Marjanom in nekaj, kar
bo šele dobilo svojo pravo obliko z glasbo,
predstavo bom spremljala samo ta dva dni
in je šele v nastajanju, idealno bi bilo, da bi
bila poleg ves čas, da bi besedilo in glasba
našla idealno obliko ... Tako da težko razmi-
šljam o tem besedilu ločeno od ljubljanske
predstave.

Ko gre za angleščino in hrvaščino, sama

prevajam svoja besedila, ki potem niso pre-
vodi, ampak nova verzija teksta. Toda Kaspar

vsebuje verz, rimo, ampak v resnici gre bolj

za norčevanje iz metrike. Verjamem, da pre-

vajalki Darji Dominkuš ni bilo lahko.

»A vi veste, koliko mojih starejših kolegov

živi od slave balkanske vojne? Po celem
svetu so jim objavili zbirke, napotovali so

se od okrogle mize do okrogle mize. Niti

Jules Verne ni videl toliko sveta kot ti bal-
kanski pisatelji v devetdesetih.« Odlično
ubesedeno.

Ko pripadate majhnemu jeziku in kulturi,

kot so naše, potem je edina možnost, da lah-
ko pristanete na mednarodnem odru ta, da
se na območju, kjer živite, zgodi nekaj groz-
nega. Tako to je. Takrat so vsi žarometi obr-
njeni v vašo smer. V nekem obdobju se je to

zgodilo z Balkanom. In tisti, ki je takrat bil v
idealnem obdobju svojega ustvarjanja ...
Tisti - kdo?
(Smeh.) Tu ne mislim na nikogar konkretno,
ampak na trg sam, na način, kako ta deluje

in kako njegov diktat posameznega pisca za

vedno zaznamuje z eno temo in enim pro-

storom.

Dolgo sem živela v Londonu in še dolgo
po koncu vojne so se organizirali dogodki,
povezani s postjugoslovanskim kulturnim
prostorom. In še vedno prihajajo poslušalci,
nekaterim takšna srečanja veliko pomenijo.
A fokus nanje je majhen, ker so zdaj žarome-
ti usmerjeni drugam. Besede, ki jih navajate,

izgovarja moški, pa še pisatelj za povrh, in
čutiti je njegovo grenkobo, zavedanje, da je
njegov čas minil. Zato’se nadeja še eni vojni

na naših prostorih, da bi potem lažje prodrl.

Ko se srečujete z vašimi kolegi pisci iz
republik nekdanje Jugoslavije, lahko ironi-

zirate na to temo?

Absolutno. In obenem nam je jasno, da o ne-

katerih temah lahko pišemo, če temu tako
rečem, o drugih pač ne.

Mi, pisci manjšinskih glasov, vedno piše-
mo o drugosti, o imigraciji, o vojnah, o na-
šem neciviliziranem svetu, od koder prihaja-

mo. Ne glede na to, koliko smo asimilirani v
dominantno kulturo, je težko na primer po-

nuditi tekst, ki govori o ljubezni.

Kaj se torej najbolj prodaja na londonskih
in edinburških odrih - milenijski angst,

postmilenijski angst, utopijske in distopij-
ske zgodbe, izolacionizem, odvisnost od
kapitalizma, melanholije, ekologija?

Britansko gledališče je v veliki meri odvisno
od inkasa, za razliko od drugih evropskih
gledališč, še posebej nemškega ali belgijske-
ga. Kar pomeni, da so se na začetku pande-
mije gledališča zaprla. Medtem ko so ostala
evropska dovolj zgodaj iznašla način, kako
lahko vsaj delno obratujejo, čeprav samo

šestinsko ... To v Londonu enostavno ni šlo
skozi. Gledališča so začeli odpirati šele pred

dvema mesecema in spet gre najbolje West

Endu, ker so tam najdražje vstopnice. V zelo

težki situaciji pa so se znašla manjša gledali-
šča, ki najbolj promovirajo novo dramo.

Gledališče Arcola, kjer bi morali tik pred
pandemijo na oder postaviti mojo dramo, so

znova odprli pred mesecem dni. Zdaj imajo
seveda nabor zaloge petnajstih naročenihO
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dram, ki jih v dveh letih niso mogli postavi-
ti na oder. Najnovejša drama, in prav ta bi se
morala v Arcoli izvesti, govori o ljubezni v
posebnih okoliščinah. Njen naslov je Ljube-

zen v času apokalipse in napisala sem jo samo

za dva igralca. In tudi prva drama, ki sem jo
sploh napisala v življenju, raziskuje partner-

ski odnos. Ta odnos je sicer nekoliko druga-

čen, ampak sem si rekla, no, poglejmo, kaj

imam na to temo povedati dvajset let kasneje.

In kaj imate povedati?

(Smeh.) Boste videli v drami.

Nič ni več tako, kot je bilo.
Nič ni več tako, kot je bilo.

Naj si za konec sposodim vaš stavek iz
najnovejše drame: kako preživeti in se

izogniti samomoru?

No, glede tega naj povem, da mi pri tem
precej pomaga moj otrok. Zelo pozno sem

začutila željo po materinstvu ali kako se že

temu reče. Na neki način mi ni žal, da se je to

zgodilo tako pozno, kajti tako sem lahko na-

redila veliko stvari, ki mi danes veliko pome-

nijo, tudi znotraj starševstva. Ustvarjalnost.

Hočem ji zapustiti bolj sočuten svet, hočem
ji biti zgled, da bo nekoč, ko me ne bo, pono-

sna name. In da ... Ne, tukaj se bom ustavila

(smeh).

99

To, kar bom zdaj povedala,

verjetno ne bo zvenelo kul, am-

pak moja prva ljubezen so bili

Nesrečniki ... Moj resnični alter

ego je verjetno igralka pevka v
gledališču, in ker nikoli nisem šla

po tej poti, sem zdaj vsaj napisala

nekaj, kar se poje.

Tri zime
Leta 2014 je z igro Tri zime postala prva hrvaška avtorica, ki so jo uprizorili v National

Theatru v Londonu, enem od najpomembnejših gledališč na svetu. Je tudi prva hrvaška
avtorica s prestižno mednarodno nagrado Susan Smith Blackburn, ki jo podeljujejo naj-

boljšemu besedilu, napisanemu v angleščini. Igro Tri zime so doslej uprizorili v Veliki
Britaniji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Avstriji, Nemčiji, Estoniji, na Švedskem in Japon-

skem, kjer je bila nominirana za nagrado jomiuri za najboljšo uprizoritev na Japonskem
leta 2019, razglašena za najboljšo uprizoritev prevedenega besedila in nagrajena za

najboljšo režijo. Uprizoritev Tri zime zagrebškega HNK v režiji Ivice Buljana je gostovala

v Mariboru, Ljubljani, Pulju, Slavonskem Brodu, na Brionih in Reki, v Beogradu, Podgo-
rici, v Tel Avivu na mednarodnem gledališkem festivalu Hanoch Levin, na 62. Sterijevem
pozorju v Novem Sadu, na Dubrovniških poletnih igrah in v dunajskem Volkstheatru. Na

festivalu Mess v Sarajevu je dobila nagrado žirije za najboljšo predstavo, na 27. Maruli-
čevih dnevih v Splitu pa nagrado za sodobno dramsko besedilo in nagrado občinstva za

najboljšo uprizoritev. Njeno novo igro 64 so lani krstno uprizorili v beograjskem Ateljeju

212, potem pa še v zagrebškem HNK. Na letošnjih 32. Maruličevih dnevih v Splitu je do-

bila nagrado za najboljše dramsko besedilo.

(l)zbrana dela

Tena Štivičič je končala študij dramaturgije na zagrebški akademiji za dramsko umet-

nost in leta 2004 opravila še magisterij iz dranskega pisanja na Goldsmiths Collegeu

Univerze v Londonu. Za svojo prvo igro Spet ti: nedelja (Nemreš pobječ od nedjelje), ki
jo je napisala v tretjem letniku akademije in je c oživela krstno uprizoritev v Zagrebškem
gledališču mladih (ZKM), je dobila rektorjevo m grado in nagrado Marina Držiča, večkrat
so jo uprizorili doma in v tujini. Diplomska igra Dve (Dvije) je bila prvič uprizorjena v
Beogradu v Ateljeju 212 leta 2003. Po razpadu Jugoslavije je bila to prva nova hrvaška
drama, uprizorjena v katerem od srbskih jgledaliŠč. Sledile so uprizoritve v širšem pro-

storu, tudi v HNK v Zagrebu, prva uprizoritev v angleškem prevodu pa je bila leta 2018

v Torontu. Sledile so igre Fragile!, Kresnice, Se Jem dni v Zagrebu, Invisible, Evropa, ki
so bile uprizorjene na hrvaških in tujih odrih i t britanskem radiu BBC4. Je prejemnica
evropske avtorske nagrade in nagrade za inovativno dramsko besedilo za igro Fragile!

na festivalu Stuckemarkt v Heidelbergu leta 2008.
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§6 Redko pišem po naročilu oziro-

ma redko pišem na podlagi ideje

nekoga drugega, čeprav je to, pa-

radoksalno, tudi osvobajajoče, ker

to pomeni, da vam ni treba začeti

tam, kjer je najtežje, na prazni

strani. Najtežje pri pisanju je kaj,

ko pa lahko vse. In prav zato, ker

danes na neki način lahko piše-

mo o vsem, je bilo vprašanje: kaj

najprej.
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