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Milan Klemen"i" (1875–1957)

Milan je bil fanti!, rojen v Solkanu, ki je pri sedmih letih ostal sirota. Kljub 
skrbni noni Katarini je gotovo pogre'al toplo dru%insko gnezdo in pravljice 
brezskrbnega otro'tva. Na potepanju po Gorici je neko! za'el v marionetno 
gledali'!e znamenitega italijanskega lutkarja Reccardinija in se dosmrtno 
zaljubil v !arobni svet malih pravlji!nih junakov. Po kon!ani gimnaziji je 
nadaljeval 'olanje na slikarskih akademijah v Benetkah, Milanu in v Münchnu. 
To so bila tudi mesta z nadvse zanimivimi lutkovnimi gledali'!i in Milan je bil 
njihov redni gost. Radovedno je opazoval in si skrbno bele%il … Kot ob!utljiv 
umetnik je iskal povezave med slikarskimi podobami in mo%nostjo njihovega 
o%ivljanja. Po besedah njegovega sina Sava je bil tudi izvrsten pripovedovalec 
pravljic. Od tod do lutkovnega gledali'!a pa ni prav dolga pot.

Malo marionetno gledali#"e (1910–1917) 

Ko je neko! v Ajdov'!ini, kjer je Milan Klemen!i! takrat slu%boval, ajdovske 
otroke navdu'ilo gostujo!e lutkovno gledali'!e, se je odlo!il tudi sam: 
»Po!akajte, otroci, vam bom jaz nekaj napravil in pokazal.« Zaprl se je v svojo 
slikarsko delavnico in se lotil dela. Izbral je besedilo, zasnoval in izdelal oder, 
lutke in sceno, le obleke je lutkam se'ila %ena Pepca, ki je edina smela vstopiti 
v njegov atelje. Po ve!mese!nih pripravah so se 22. decembra 1910 odprla 
vrata Klemen!i!evega doma v $turjah pri Ajdov'!ini in povabljeni gledalci so 
vstopili v dvorano Malega marionetnega gledali'!a, v doma!o dnevno sobo. 
Gostje so posedli stole, oglasila se je glasba s starega gramofona, svileni 
zastor z vitezom na belem konju pa je obsijala trepetajo!a svetloba petrolejk. 
V $turjah takrat 'e ni bilo elektrike in tudi gramofon je bil velika redkost. 

Matja! Loboda

Od fanti!a iz Solkana do Lutkovnega gledali'!a Ljubljana



Zastor se je dvignil in o!aranim gledalcem je zastal dih. Na odr!ku z odprtino 
44 x 23 cm so se gibale 10 cm velike figurice in ob »burnih svetlobnih in 
scenskih spremembah« uprizarjale Reccardinijevo »tragikomedijo v 'tirih 
dejanjih« Mrtvec v rde!em pla"!u. Na gledali'kem listu za predstavo, ki je 
pomenila rojstvo slovenskega lutkovnega gledali'!a, je zapisano: »Igralci: 
Milan Klemen!i!, Pepca Klemen!i! – govorila je Betino, streljala in ro%ljala z 
verigami.« Vseh ostalih trinajst vlog je odigral Milan sam. Delovanje Malega 
marionetnega gledali'!a je prekinila prva svetovna vojna. 

Slovensko marionetno gledali#"e (1920–1924)

Po vojni se je Klemen!i! preselil v Ljubljano, kjer ga je Slovenski gledali'ki 
konzorcij imenoval za vodjo Slovenskega marionetnega gledali'!a, prvega 
(pol)poklicnega lutkovnega gledali'!a na podro!ju tedanje Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Gledali'!e je delovalo med letoma 1920 in 1924 v 
ljubljanskem Mestnem domu, pripravilo petnajst premier, potem pa je kljub 
navdu'enju publike in strokovnjakov predvsem zaradi finan!nih te%av zaprlo 
svoja vrata.

Razo!arani umetnik se je k svojim lutkam spet vrnil 'ele !ez dobrih deset 
let. V obdobju Slovenskega marionetnega gledali'!a si je Klemen!i! mo!no 
prizadeval, da bi pridobil k sodelovanju slovenske pisatelje. A bera je bila pi!la, 
zato se je vedno znova vra!al k svojemu najljub'emu avtorju, grofu Franzu 
Pocciju. Tako je tudi tokrat posegel po njegovi »igri z neverjetno !arovnijo v 
'tirih dejanjih,« Sovji grad iz leta 1869.



Franz Pocci (1807–1876) je bil na Bavarskem dvorni vodja glasbe, sicer pa 
cenjen glasbenik, pesnik, pisatelj, risar, karikaturist ter znan prijatelj otrok. 
Za pisanje lutkovnih iger ga je pridobil Klemen!i!ev vzornik Josef Leonhard 
Schmid, ustanovitelj Münchenskega marionetnega gledali'!a, in Pocci je postal 
njegov hi'ni avtor. Nekateri so ga imenovali celo lutkovni Shakespeare. Na 
Klemen!i!evem seznamu lutkovnih iger najdemo kar 46 naslovov njegovih del. O 
svojem junaku Ga'per!ku je Pocci v spominih zapisal: »Iz Ga'per!ka sem naredil 
humoristi!nega realista, katerega %ivljenjski cilj je samo jesti in piti; izogibal pa 
sem se seveda prosta'!ini, saj so bili gledali'ka publika predvsem otroci, !eprav 
postopoma tudi odraslih ni bilo ni! manj.«

Gledali#"e Miniaturne lutke (1936–1957)

Z igro Sovji grad se je Klemen!i! spet vrnil v okrilje svojega slikarskega ateljeja in 
doma!e dnevne sobe. Oder gledali'!a Miniaturne lutke je bil komaj kaj ve!ji od 
'turskega, »dvorana« pa je lahko sprejela najve! trideset povabljenih gledalcev. 
Vstopnine ni bilo. Pri uprizoritvi so sodelovali dru%inski !lani in prijatelji. Zastor 
tega gledali'!a se je prvi! dvignil 26. aprila 1936, na sporedu je bil Sovji grad. 
Dve leti kasneje, leta 1938, je Klemen!i! z uprizoritvijo predstave Doktor Faust 
dosegel vrhunec svojega ustvarjanja. Leta 1949 je gledali'!e dobilo nove 
prostore na "upan!i!evi 16. Desetega marca je ekipa gledali'!a na pobudo in v 
okviru Akademije za igralsko umetnost pripravila interno otvoritveno predstavo 
Sovji grad samo za predstavnike vlade. Frane Mil!inski je napisal nov prolog, med 
gledalci pa so bili Josip Vidmar, Edvard Kocbek, France Bevk, Franc Lubej, Bo%idar 
Jakac in Ferdo Kozak z %enami, poleg njih pa 'e Marjan Brecelj, Lado Kozak, 
Zorka Per'i!, Milan Ko'ak, Mitja Ribi!i!, Filip Kumbatovi!, Emil Smasek idr. Leta 
1950 je Klemen!i! svojo aktivno vlogo pri uprizarjanju predstav predal mladim.

Mestno lutkovno gledali#"e (1948) – Lutkovno gledali#"e Ljubljana 
(1963)

Leta 1948 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Mestno lutkovno gledali'!e, 
katerega delo je Klemen!i! podprl in oddelku za kulturo pri Mestni ob!ini 
Ljubljana predlagal, naj njegove »’miniaturne lutke’ slu%ijo kot nekak 'tudijski 
model in umetni'ka norma ve!jega lutkovnega gledali'!a.« Klemen!i!u so 
soglasno zaupali na!rte za nov marionetni oder in likovno zasnovo Poccijevih 
#arobnih gosli. Re%ijo je prevzel Jo%e Pengov, premiera je bila decembra 
1951. Petega februarja 1957 je Milan Klemen!i! umrl. V naslednjih mesecih 
je njegov sin Savo zbral skupino prijateljev in z novo zasedbo junija 1957 
pripravil spominsko predstavo igre Sovji grad s Prologom.

Predstava je, tako kot Doktor Faust, v celoti ohranjena in se letos %e drugi! 
vra!a na oder Lutkovnega gledali'!a Ljubljana; prvi! je bila o%ivljena leta 
1990. Za tokratno postavitev smo pripravili kopije lutk, dragoceni originali pa 
bodo na'li svoj prostor v lutkovnem muzeju.





Etimolo'ki slovar nam pove, da marioneta 
izhaja iz francoske besede marionnette (lutka), 
ki je pomanj'evalnica lastnega imena Marion, 
ljubkovalne oblike imena Marie. Izhodi'!ni 
pomen je ‘figurica’. #eprav Francozi besedo 
marionnette uporabljajo v smislu lutke z 
dodatkom (na vrvici, na palici ipd.), se je to 
ime pri nas uveljavilo predvsem za lutko na 
vrvici. Marionete razvr'!amo predvsem po 
dol%ini vrvice oziroma navezave, kar omogo!a 
razli!ne uprizoritvene mo%nosti, vendar pa tudi 
mi poznamo marionete na %ici. Ena izmed njih 
je Klemen!i!eva razli!ica, pri kateri je tenka 
%ica pritrjena na glavo lutke, ostale kretnje pa 
omogo!ajo vrvice. Te%ke sicilijanske marionete, 
ki sodelujejo v vite'kih spopadih, pa so obe'ene 
na debele %ice, ki so navadno pritrjene tudi na 
roke, ki vihtijo me!e. Skratka, vodila in navezave 
lutk so odvisne predvsem od razli!nih vsebinskih 
in tehni!nih potreb. Klasi!na marioneta na 
vrvicah, kot jo najpogosteje uporabljamo v LGL, 
spada med najzahtevnej'e in po svojih izraznih 
ter gibalnih zmo%nostih med najbolj poeti!ne in 
ob!utljive lutke. #e se ji ne posveti', kot zahteva, 
te preprosto ne uboga.   

Pripravil Matja% Loboda

Marioneta



Zgodba igre Sovji grad je nadvse preprosta – vitez, za!aran v sovo, mora najti 
nekoga, ki mu bo v %elji po uresni!evanju %elja populil vsa peresa, kajti 'ele 
potem mu bo spet vrnjena njegova prvotna podoba. Naleti na Ga'per!ka 
Larifarija, ki si za%eli, da bi postal minister, kajti »Minister biti je lepo! / "iveti 
med prvaki! / Kolajn ves poln. Glavno so / pa v %epu tiso!aki!« A kot minister 
ves !as potrebuje peresa, da ga z njimi za!arani vitez re'uje iz zagatnih 
situacij. Na koncu ostane brez vsega, kar prina'a ministrski stale%, brez kolajn, 
tiso!akov in podobnega, a dobi Marjeto za %eno.

Ljudsko slovstvo je polno neumnih izbir, kadar gre za %elje, in potrjuje tisto 
od $tirih plemenitih resnic budisti!ne filozofije, ki pravi, da vse trpljenje izvira 
iz !love'ke %elje po minljivih stvareh. Pozabimo na vojne in lakoto ter se 
osredoto!imo na fenomen izpolnjevanja sicer neizpolnljivih %elja. Poglejmo 
nekaj najbolj znanih primerov iz anti!ne mitologije, iz pravljic in iz vicev. 
Helijev sin Faetont je od o!eta najprej izsilil obljubo, da mu bo izpolnil katero 
koli %eljo in s tem de!kovim nejevernim vrstnikom pokazal, da je res njegov 
o!e, potem si je pa za%elel, da bi mu dovolil prepotovati nebo s son!evo 
vprego. O!e se je s te%kim srcem uklonil. Ker je bil de!ek pre'ibak, ni zmogel 
dr%ati smeri, vnela sta se nebo in zemlja, sam pa je strmoglavil v smrt. 
Podobno obljubo je od vrhovnega boga Zevsa izsilila njegova !love'ka ljubica 
Semela, preden si je za%elela, da bi jo obiskal v vsem svojem bo%anskem sijaju 
(%eljo mu je predlagala Zevsova ljubosumna %ena Hera). Obljubo je moral 
izpolniti in Semela je umrla, zadeta od njegove strele (njunega 'e nerojenega 
otroka je Zevs re'il iz pepela in si ga v'il v stegno, iz katerega se je po 
predpisanem !asu rodil Dioniz, bog vina in gledali'!a). 

Jera Ivanc

»#e si pameten, bo' pametno izbiral %elje.«
                                                           (Vitez #ukolov, Sovji grad, 1. dejanje)

Tudi Midasa, frigijskega kralja, bi njegova %elja skoraj pokon!ala. Za%elel si 
je bil namre!, da bi se vse, !esar se dotakne, spremenilo v zlato, pri tem pa 
ni pomislil, da se bo tako zgodilo tudi s hrano in pija!o. Imel je sre!o, kajti 
bogovi so usli'ali njegovo pro'njo, naj ga odre'ijo tega daru – umil se je v reki 
Paktol, ki je odtlej polna zlata. Precej znana je tudi pravljica, ki jo je zapisal 
Perrault, o zakonskem paru in zlati ribici, ki jima obljubi izpolniti tri %elje. "ena 
je la!na in si za%eli klobaso, mo% je zaradi tega stra'no jezen in nepremi'ljeno 
prilepi klobaso na %enin nos, tako da jima ne preostane drugega kot to, da 
zadnjo %eljo uporabita za vrnitev v prvotno stanje. Podobno kot v tistem vicu, 
v katerem se na samotnem otoku znajdejo trije mo%akarji in ujamejo zlato 
ribico, ki bo vsakemu izmed njih izpolnila eno %eljo. Prvi si za%eli, da bi bil v 
Parizu in – puf – %e je tam. Drugi si za%eli, da bi bil v Ljubljani in – puf – %e 
je tu. Tretjemu je dolg!as, pa si za%eli, da bi se prva dva vrnila. Ja, tako je z 
%eljami. Pazite, kaj si %elite, ker morda to celo dobite.



Magda Lojk

Saprlot!

Sovji grad je Miran Jarc prevedel leta 1936, nemara 'e kak'no leto prej. 
Danes, skoraj 80 let pozneje, beremo to miniaturno igrico z nekak'nim 
dobrovoljnim nasme'kom ob besedah, kot so igrokaz, dasi, !esto, 
salamenski … Kdaj ste nazadnje koga v razburjenju sli'ali zabentiti 
»Saprlot!«

Marsikomu, mogo!e predvsem mlaj'im, so nekatere stare besede danes 
te%je razumljive. #eprav niso ve! v rabi, se dolo!en dele% arhaizmov 
ohranja v na'i zavesti, saj smo vsi v 'olah brali slovenske klasike, od 
Linharta dalje. Nekaj simpati!nih besed se nam je iz preteklega !asa 
shranilo v tej dramski pravljici. Prav posre!ena je zlo%enka igrokaz, ki je 
stara beseda za ‘dramo’, skovana v %elji, da bi bila sloven'!ina kar se le da 
o!i'!ena tujk, sploh neslovanskih. Razlaga za nastanek besede je gotovo 
odve!. Zelo starinski je izraz dasi, ki je skraj'an iz dasiravno, dasiprav, 
dasitudi, vsi pa pomenijo ‘!eprav’ (znana, a mlaj'a, je tudi beseda !etudi, 
enakega pomena). Prav tako je zamrla raba besede !esto, ki tako kot 
njena sodobna ustreznica pogosto izhaja iz indoevropskega korena. Oba 
korena sta bila pomensko povezana s stiskanjem, tla!enjem, trpanjem (v 
nekaj). Glagol !itati je 'e danes prisoten v !itanki (ki jo je sicer zamenjalo 
berilo), !italnici in !itljivosti (npr. pisave), sicer pa ga je povsem zamenjal 
glagol brati. Zelo arhai!na in popolnoma iz rabe sta besedici li in tàk. 
Li je najverjetneje (kot je razbrati iz Slovenskega etimolo"kega slovarja 
Marka Snoja) okraj'an ali, ima pa vlogo podkrepitve vpra'anja (Smem li 
vpra"ati?). Tàk je ekspresivni !lenek, ki stoji na za!etku izjave in izra%a 
nestrpnost (Tak, dajte, no!), podobno kot sodobnej'i Ah! ali No! (morda 
pospremljen z odlo!nim zamahom roke).

Ga'per v vznemirjenosti neprestano vzklika saprlot, ki je blag izraz 
govornikovega !ustvenega stanja in razmerja do situacije. Saprlotu  (tudi 
sapralot ali saparlot) sta sorodna saprabolt (tudi sakrabolt) in saprami" 
(si lahko mislite!), ki sta k nam pri'la prek bavarske nem'!ine, tja pa iz 
francoskega izraza sacre lot, kar pomeni ‘sveta, bo%ja usoda’. Nem'ki izraz 
se je (kot razlaga Snoj v prej omenjenem slovarju) najverjetneje pome'al 
tudi s cerkvenolatinskim izrazom sacramentum, ‘zakrament’, tudi ‘prisega’, 
temu vzkliku pa je zvo!no bli%ji tudi sakrament. Tak'ne kletvice se nam 
danes zdijo prej hudomu'ne kot prete!e, saj smo navajeni huj'ih (ali pa 
zgolj druga!nih), a nekdaj je tak'no pridu'anje gotovo mo!no vplivalo na 
prejemnika sporo!ila, saj je imelo v!asih vsako sklicevanje na bo%je, svete 
sfere precej'njo veljavo. Vendarle pa lahko iz konteksta Sovjega gradu 
ugotovimo, da je tudi v !asu pred drugo svetovno vojno Saprlot! %e bil 
povsem nedol%na kletvica.

Sicer pa lahko k arhai!nemu zvenu besedila veliko prispevajo tudi naglasi, 
na primer glavé namesto gláve, roké namesto rôke itn. Tudi kvaliteta 
naglasa lahko opravi svoj dele%: besedo bolj, na primer, danes obi!ajno 
izgovarjamo z ozkim o (bólj), nekdaj, na kar ka%e tudi SSKJ, pa je bila bolj 
v navadi izgovarjava z ozkim in kratkim o (bòlj).

Tole je bilo le nekaj primerov iz Poccijeve gledali'ke pravljice za kratek 
skok v bli%njo preteklost jezika. #e utegnemo sovi izpuliti zlato pero, pa se 
morda znajdemo na kak'nem prekletem srednjeve'kem gradu, kjer nam, 
saprlot, k razumevanju te%ko pomaga kaj drugega kot dober slovar.



Matja% Loboda (rojen leta 1942 
v Ljubljani) se je lutkam zapisal leta 1953 v 
tedanjem ljubljanskem Mestnem lutkovnem 
gledali'!u z naslovno vlogo v Obutem ma!ku. Kot 
lutkovni igralec in animator se je skoraj petnajst 
let »'olal« ob Jo%etu Pengovu. Po 'tudiju 
igre na ljubljanski AGRFT je leta 1968 v LGL 
prevzel mesto umetni'kega vodje (osem let) in 
dramaturga ter v gledali'!e pripeljal vrsto znanih 
piscev, ki so ustvarili zna!ilno slovensko lutkovno 
dramaturgijo. Deloval je kot igralec in animator, 
re%iser, pisec avtorskih besedil in priredb. Je avtor 
'tevilnih !lankov s podro!ja lutkovne dramaturgije 
in zgodovine. Dolga leta je doma in v tujini skrbel 
za promocijo slovenske lutkovne umetnosti, 
LGL in slovenske lutkovne dedi'!ine. Pripravil 
je preko petdeset lutkovnih razstav in uredil 
muzejsko zbirko. S svojim delom nadaljuje tudi 
'e po upokojitvi leta 2006, pri !emer posebno 
pozornost posve!a dragoceni lutkovni zapu'!ini 
o!eta slovenskega lutkovnega gledali'!a, Milana 
Klemen!i!a. Leta 1991 je nastal scenarij za 
njegov filmski portret, leta 2011 monografija 
Milan Klemen!i!, iskalec lepote in pravlji!nih 
svetov, tokrat pa (po letu 1990) ponovna o%ivitev 
predstave Klemen!i!evega gledali'!a Miniaturne 
lutke iz leta 1936 Sovji grad.
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