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Od žalosti k veselju

Sapramiska, ena najbolj priljubljenih zivalskih pravljic Svetlane Makarovic, prvic 

objavljena leta 1976, je dozivela stevilne ponatise in bila vkljucena v vse obseznejse 

izbore avtoricinih pravljic. Prvic je Sapramisko v slikaniski izdaji ilustrirala Marija 

Lucija Stupica (Mladinska knjiga, 1976), drugo izdajo je ilustrirala Svetlana 

Makarovic sama (Vesper, Dokumentarna, 1986), tretjo Gorazd Vahen (Mladinska 

knjiga, 1998, 1999, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013 in 2015) in cetrto, zadnjo, Dasa 

Simcic (Mis, 2007). Leta 1986 je Sapramiska prvic izsla kot slusna igra, istega leta jo 

je na oder postavilo Lutkovno gledalisce Ljubljana, kjer je neprekinjeno uprizarjana 

vse do danes.

V izhodiscu zgodbe o Sapramiski je temeljni paradoks oziroma stiska: Sapramiska 

ima namrec tri lesnike, a jih ne more pojesti, ker se ji je nalomil zob. Sledi iskanje 

resitve: miska spozna, da lesnikov ne more pregrizniti sama, zato potrebuje pomoc. 

Prvi na poti njene resitve je zajec, ki pa ji noce pomagati in je do njenih tezav videti 

zelo ravnodusen in nezainteresiran. Druga je veverica, ki Sapri naredi uslugo, 

pregrizne lesnik, a ga tudi poje, Sapra pa ne more verjeti, da so zivali tako nesramne 

in pokvarjene. Tretja je zaba, ta je prijazna, Sapro poslusa in jo skusa potolaziti, se 

posebej ko Sapra na robu najvecjega obupa pomisli celo na samomor. Regica njenih 

tezav ne podcenjuje, razume, da je v njenih oceh stvar nadvse resna in neresljiva. 

Ceprav naslednji lesnik pristane neznano kje, Sapra spozna, da v nesreci ni sama, da 

ima prijatelje in da obstaja resitev. Regica predlaga, da obisceta zobozdravnika Detla. 

Sapro je sicer na smrt strah, a ko zaskrta z zobmi in se ji zob dokoncno odlomi, je 

obisk doktorja Detla nujen. Detel ji zob prilepi nazaj, s tem pa Saprinih tezav se ni 

konec, na poti domov jo skusa pozreti macka, a se ji od vsega hudega pretresena 

Sapra zlaze, da je zastrupljena, in uspesno pobegne. Ko se koncno vrne domov in 

polna pricakovanja ugrizne v zadnji lesnik, je ta prazen, Sapri ne preostane nic 

drugega kot solze nad lastno nesrecno usodo. Na skrajni tocki obupa, ko ura odbije 

polnoc, pride majhen misji strahec. Ob pogledu na zalostno misko neha strasiti in jo 

odvede do jase, kjer je leskov grm s carovnimi lesniki, ki zorijo od polnoci do ene. 



Navdusena Sapra se s polnim narocjem lesnikov vrne domov, se do sitega naje in 

zjutraj spozna, da je najsrecnejsa miska na svetu. Z uvedbo strahca zgodba iz 

pravljicne realnosti prehaja v carobno, magicno, in z nadzemsko pomocjo se stvari na 

koncu srecno iztecejo, kar je znacilnost pravljic. Vendar pa si kot odrasli bralci, kljub 

temu da avtorica v svojih izjavah pogosto zanika prisotnost nadzemskega/ 

transcendentnega v svojih literarnih delih, zakljucka Sapramiske ne znamo razloziti 

brez prisotnosti neke metafizicne instance, tokrat v podobi misjega strahca, kajti brez 

njegove pomoci nas na koncu skupaj s Sapro caka zgolj prazen lesnik ali – nic. 

Struktura zgodbe je torej ciklicna in oblikovana kot potovanje: nesreca povzroci 

odhod od doma, sledijo stevilne dogodivscine in nova spoznanja ter vrnitev domov. 

Svetlana Makarovic tako v razgibano zgodbo, polno napetih dogodivscin glavne 

junakinje, na nevsiljiv nacin vkomponira stevilna bivanjska spoznanja (npr. Sapra na 

svoji poti spozna, da je svet pokvarjen in poln gorja; da v nesreci ni sama; da je 

najbolj pogumen tisti, ki ga je najbolj strah, pa strah premaga; da je od zalosti do 

veselja samo korak ...), ki ne delujejo didakticno ali moralizirajoce, saj so kar 

najtesneje povezana s samim dogajanjem. Sapra je prikazana kot majhna miska, ki je 

zalostna, razocarana, obupana, nesrecna, prestrasena, tako kot so veckrat zalostni in 

prestraseni tudi otroci, a hkrati zna biti tudi pogumna in neustrasna. Ena od velikih 

odlik Sapramiske je zato prav njena zmoznost izrazanja cele palete custev, ki si 

sledijo od veselja prek zalosti in obupa do najvecje srece ob koncu zgodbe. Prav tako 

Svetlana Makarovic svojim literarnim osebam pusti, da delajo napake in se same 

prikopljejo do resitve in novih spoznanj po poti preizkusenj in dozorevanja, ali kot 

zapise o literarnih osebah Svetlane Makarovic Milena Blazic v clanku Sodobna 

klasika – Svetlana Makarovič: »Z apriornim neupostevanjem pravil odraslih dobijo 

pravice do lastnih napak in s tem pridejo do lastnih izkusenj in spoznanj. V 

tradicionalni knjizevnosti odrasli zelijo, da se otroci ucijo na njihovih izkusnjah, v 

subverzivni mladinski knjizevnosti pa imajo otroci pravico do lastnih izkusenj, tudi 

grenkih, in spoznanj, ki temeljijo na njih.« 

Zgodba Sapramiske poteka s pomocjo duhovitih dialogov (prav antologijski je prizor 

z veverico) in stevilnih jezikovnih domislic, naj bo to na ravni nenavadnih, izvirnih 

poimenovanj oseb (npr. Sapramis, DD-ZZ: doktor Detel, zobni zdravnik), izmisljanja 

novih besed in besednih zvez (npr. grozanska nesreča, čarovni lesniki, misel imam), 



pogovornih izrazov (solit se pojdi, jezesna, jebelacesta, tristo sapramisjih vragov), 

onomatopejskih izrazov (reglregl, jaz-smrk, lačna- smrk, les-smrk-lesnike, jaz sem 

straaah) ali domiselno oblikovanega Saprinega govora z odlomljenim zobom (»Moj 

vob! Vdaj fem ga pa popolnoma vgubila! Moj vob, moj dragoteni vob!«). Tako za 

Sapramisko kot celoten pravljicni opus Svetlane Makarovic velja, kar sta zapisali 

Tilka Jamnik in Darja Lavrencic Vrabec v spremni besedi k antologiji Svetlanine 

pravljice, in sicer da avtorica »mojstrsko obvladuje oblikovanje zgodb in jezikovno 

izrazanje, se posebej v dialogih. Dogajanje je dinamicno in igrivo, psiholoski profili 

pravljicnih junakov so subtilno izdelani, vsi zapleti v pravljicah se praviloma razresijo

srecno in pomirljivo. Njene pravljice preveva ocarljiva toplina, iz njih veje ljubezen 

do vsega zivega, iskrenega in postenega«. Zato ni presenetljivo, da je Sapramiska 

zazivela tudi v drugih upodobitvah: kot gledaliska in slusna igra. 

Odrske upodobitve

Svetlana Makarovic je zgodbo o Sapramiski dramatizirala oziroma priredila za oder, 

pri cemer je vecina besedila dialosko oblikovanega, opazna je redukcija stevila oseb, 

glavna novost pa so na novo napisani in uglasbeni songi, tako da je gledaliska 

razlicica nekaksna glasbena pravljica, za katero je Svetlana Makarovic prispevala 

besedila in glasbo. Besedila songov so podobna slikaniskemu, saj niso le dodatek, 

ampak podajajo zgodbo, custva in karakterizacijo oseb, izrazajo atmosfero, v 

glasbenem smislu pa segajo od bolj veselih, poskocnih melodij (npr. Tri spominčice, 

Moji beli zobki) do pocasnih, baladnih (npr. Nesramna veverica, Preveč je sreče, 

Zvezde so nebo prepredle), prav te so v glasbenem izrazu blizu sansonom Svetlane 

Makarovic. Sapramiska je prvic zazivela na odru leta 1978 v SNG Nova Gorica kot 

dramska predstava, leta 1986 je bila uprizorjena kot lutkovna predstava in leta 2000 v 

novi verziji kot dramska predstava v Presernovem gledaliscu v Kranju.

Najbolj znana gledaliska uprizoritev je tista, ki je dozivela premiero 17. 10. 1986 v 

Lutkovnem gledaliscu Ljubljana (rezija Nace Simoncic) in je neprekinjeno na sporedu

do danes, marsikatera ponovitev je se vedno razprodana. Zivljenje Sapramiske v 

Lutkovnem gledaliscu torej traja ze 30 let, v tem casu pa si je izoblikovala kultni 

status, saj je leta 1998 ekipa Sapramiske prejela plaketo mesta Ljubljana, Sapramiska 

je 21. maja 2005 praznovala 1000. ponovitev; jubilejna uprizoritev je potekala na 

Pogacarjevem trgu v Ljubljani, na prostem, brezplacno za vse obiskovalce, v soboto, 



23. 10. 2010, je dozivela 1500. ponovitev, letosnja osvezitev 6. 10. 2016 pa bo ze 

1769. ponovitev. Sapramiska je gostovala v Braziliji, Mehiki, Venezueli, Juzni 

Koreji, Belorusiji, Pakistanu, na Japonskem in Kitajskem, na Islandiji, na 

Portugalskem, v Nemciji, Avstriji, Italiji, na Hrvaskem ... Še posebej fascinantno pa je

dvoje: (1) da predstava ostaja nespremenjena od leta 1986, in to v dnevno 

spreminjajocem se svetu, in (2) da danes, ko zivimo v druzbi spektakla, stevilnih 

drazljajev in neprestane sokantnosti, uspe Sapramiski doseci ucinke pri obcinstvu s 

svojo minimalisticno podobo in komorno zasedbo, a z veliko topline, prijaznosti in 

seveda s svojo prepricljivo in subtilno zgodbo, univerzalnimi in nadcasovnimi 

spoznanji, jezikovnimi poigravanji, songi in predano lutkovno ekipo. Prav lutkovna 

predstava Sapramiska je dokaz, da danasnji otroci ne postanejo pozorni samo ob 

stevilnih drazljajih in racunalniski animaciji, ampak jih pritegnejo tudi bistveno manj 

spektakularne reci, ki pa so tekstovno in izvedbeno prepricljive. V lutkovni predstavi 

nastopajo Sapramiska, veverica, Regica, doktor Detel in misji strahec: so marionetne 

lutke, ki jih vodijo animatorji ob predvajanju vnaprej posnetega govorjenega besedila 

in glasbe, kot igralska vloga, torej ziva oseba, pa nastopa teta Grizelda (ta je omenjena

ze v avtorski slikanici Svetlane Makarovic), ki povezuje tonski posnetek z odrskim 

dogodkom in ima v predstavi vec funkcij: (1) je pripovedovalka, ki pojasni, kdo je 

Sapramiska, kako je dobila ime, kako ji je dala lesnike za rojstni dan ipd.; (2) 

vzpostavlja stik z obcinstvom, saj gledalisce konstituira prav zavedanje, da gre za ziv 

stik med odrom in avditorijem, tako na zacetku nagovori obcinstvo: »Ojej, da sem se 

morala takole zmotiti – saj sploh niste miske, ceprav ste jim podobni – tole bo prav 

gotovo nekaksno gledalisce in vi ste gotovo nekaksni cloveski mladici, seveda, ampak

prav neverjetno ste podobni miskam,« v nadaljevanju otroke spodbuja, naj skupaj 

zapojejo pesmico Moji beli zobki in strasijo strahca z vzkliki Buuuuu ipd.; (3) teta 

Grizelda je vez med animiranimi lutkami in posnetim zvocnim gradivom, pri cemer 

komentira dogajanje, se pogovarja z zabico, tolazi Sapramisko ... Predstava se odvija 

na majhnem odru s preprosto sceno (ozadje se premika na vrtljivem kolutu hkrati z 

miskinim potovanjem) in rekviziti (koca, trije lesniki, spomincice, carobni leskov 

grm).

Literarni in gledališki fenomen



Sapramiska, majhna miska, ki ima znacaj in znacilnosti otroka, se znajde pred zanjo 

velikansko tezavo, iz njene perspektive je to veliko gorje ali »grozanska nesreca«. 

Pravljicni svet Svetlane Makarovic ni idealiziran, saj miska kmalu spozna, da so zivali

tudi nesramne, sebicne, sitne, prekanjene in nocejo pomagati ter da je svet pokvarjen 

in poln gorja. Spozna pa tudi moc prijateljstva, da v nesreci nisi sam in da malo 

coprnije vedno prav pride. 

Ali kot zapise Igor Saksida v pregledu Mladinske knjizevnosti: »Znacilnosti pravljic 

Svetlane Makarovic so predvsem humor, upor zoper sleherno poucnost in pravila, 

hkrati pa prikaz pomena prijateljskega sobivanja in strpnosti ter skrivnosti in 

ʻsvobode’ poeticnega zivalskega ali pravljicnega vilinskega sveta. Lastnosti, ki jih 

avtorica prikazuje, so nagajivost, radovednost in razposajenost, temeljna vrednota pa 

spostovanje (svobode) drugega in drugacnega.« 

Sapramiska je tako v svoji 40-letni zgodovini srecevanja z bralci in gledalci razlicnih 

starosti postala najbolj slavna slovenska mis in svojevrsten literarni in gledaliski 

fenomen. Avtorica s svojim besedilom nagovarja obcinstvo vec generacij hkrati, saj 

se zaveda, da so starsi tisti, ki pripeljejo otroke v gledalisce in jim berejo pravljice. 

Glede naslovniske odprtosti besedil je avtorica v pogovoru z Brankom Hofmanom 

leta 1974, torej malo pred nastankom Sapramiske, izjavila: »Mi, ki smo odrasli, 

potrebujemo pravljice, da v tesnobi sveta, kjer zivimo, laze ohranimo vero v lepo. 

Mislim, da ne znam pisati samo za otroke; pisem za otroke in odrasle hkrati.« Pri tem 

dodaja, da so otrokom namenjeni situacijska komika, pretiravanje, zunanji ucinki, 

otroci se vzivljajo v zgodbo in poistovetijo z junaki, dialogi z niansiranim humorjem 

pa so namenjeni odraslim. Njene pravljice so kompleksne in sporocilno bogate, 

marsikje prerascajo tudi v kritiko sodobnega sveta in sveta odraslih. 
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