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Nekatere živali  
so bolj eNakopravNe 
Živalska farma s svojo preprosto in prav nič tezno ali pretirano politično ostrino prinaša dobrodošlo 
dopolnitev ponudbe. Zgodbo o prevzemu oblasti lahko mladi gledalci in njihovi starši prosto 
povezujejo z neštetimi primeri iz bližnje in daljne zgodovine, bližnje in daljne okolice.
Vesna Jurca Tadel

orwellova Živalska farma, kot 
jo igrajo v Lutkovnem gleda-
lišču Ljubljana, s svojo pre-
prosto in prav nič tezno ali 
pretirano politično ostrino 
prinaša dobrodošlo dopol-

nitev ponudbe – lutkovna predstava, sicer 
namenjena gledalcem od 12. leta, najbrž 
še več pove generacijam njihovih staršev, 
ki lahko to notorično zgodbo o prevzemu 
oblasti prosto povezujejo z neštetimi pri-
meri iz bližnje in daljne zgodovine, bližnje 
in daljne okolice.

V svoji shematičnosti, jasno začrtani zgod-
bi, z duhovito in sistematično izbranimi liki 
ter vseprežemajočo poanto je Živalska farma 
nadvse nazoren prikaz bistva političnih me-
hanizmov – naj gre za stalinizem, proti kate-
remu naj bi bil znameniti Orwellov roman 
iz leta 1945 dejansko uperjen, ali pravzaprav 
za katerokoli drugo obliko političnega reda, 
kjer se izhodiščni ideali in floskule o blagi-
nji za vse po vzpostavitvi novega reda (ali 
nove države) kmalu izrodijo v brezsramno 
izkoriščanje zavedenih množic s strani vla-
dajočega sloja.

Kratko Orwellovo prozo je spretno in 
pregledno dramatiziral Andrej Rozman - 
Roza in jo prežel s prepoznavno slovensko 
kmečko govorico ter kupom nabritih citatov 
in klicajev iz slovenske folklore, literature, 
zgodovine in sploh našega pristnega kolorita. 
Sploh ni nobenega dvoma – Živalska farma 
se dogaja pri nas, v Sloveniji, na slovenski 
zemljici, ki je seveda plodna, živali se uprejo 
slovenskemu kmetu Janežiču, soseda sta Hri-
bernik in Dolinar, himna, ki jo živali prepeva-
jo kot simbol upora in boljše bodočnosti, lepo 
doni na melodijo Kovači smo. Ob učinkoviti 
zasnovi lutk in scene (Barbara Stupica; teh-
nologija lutk Zoran Srdić in Mitja Ritmanič), 
maksimalnem angažmaju vseh nastopajočih, 
ki živali izredno plastično glasovno indivi-
dualizirajo in oživljajo (Brane Vižintin, Iztok 
Lužar, Gašper Malnar, Martina Maurič Lazar, 
Polonca Kores, Nina Skrbinšek, Urška Hle-
bec, Stane Tomažin – žal niti iz gledališkega 
lista niti s spletne strani ni razvidno, kako so 
bile vloge razdeljene, kar je pri tako izrazito 
začrtanih karakternih potezah res škoda!), 
ter nevsiljivi, a dinamični, duhoviti in na 
pravih mestih zaostreni režiji Vita Tauferja 
se izkaže, da so lutke dejansko idealni medij, 
ki vzpostavi ravno prav distance, da Orwel-
love besede ne zazvenijo že skoraj preveč 
aktualistično.

Tako pa se gledalci lahko prav imenitno 
zabavamo, ob mnogih replikah pa seveda 
prav neprijetno zdrznemo, ko spremljamo 
žalostno in predvidljivo usodo živali, ki so se 
odločile, da se ne bodo več pustile izkorišča-
ti svojim vladarjem (ljudem), ampak bodo 
oblast vzele v svoje roke. Taufer in Roza nas 
premišljeno, z odličnim občutkom za ritem 

in poantiranje vodita po vseh postajah tega 
neizbežnega sestopa v deziluzijo. Uvodni 
sočni prizori z zapitim gospodarjem kmetije 
Janežičem, ki kmetijo vedno bolj zanemarja, 
nudijo idealno podlago, da lahko stari pujs 
Major nezadovoljnim živalim tik pred smr-
tjo zaupa svoje sanje o svetli prihodnosti, 
kjer bodo živali garale zase in ne za druge 
– pa naj so še tako nerealne in premalo 
domišljene. Četici koz, ovc, kokoši, konjev 
in oslov, ki za Majorjem voljno poprimejo 
himno o bodoči vladavini živali, stoji na-
sproti črni vran, ki živali nenehno opozarja, 
da morajo ostati pokorne, saj jih bo le tako 
po trpljenju na tem svetu čakala sladkorna 
gora za obzorjem … Ko ob prvi priložnosti 
izženejo gospodarja, se takoj naslednji hip 
vprašajo, ali so torej že v boljših časih – in 
niti ne opazijo, da se neopazno vzpostavlja 
nova hierarhija, saj vodstvo prevzamejo 
pujsi. Z dobrimi izgovori si prisvojijo več 
hrane in sistematično vpeljejo potrebne ele-
mente za vzdrževanje oblasti, tako zunanje 
(novo ime in zastava, širitev ideje novega 
reda – animalizma na sosednje kmetije) kot 
vsebinske: vzpostavijo pet zapovedi in nujni 
kohezivni element v obliki skupnega sovra-
žnika, ki jih ogroža – zaenkrat je to nekda-
nji gospodar Janežič in že sama omemba 
njegovega imena poenoti vsa morebitna 
razhajanja mnenj in zatre prva plaha spo-
znanja, da se s spremembo oblasti za živali 
ni kaj dosti spremenilo – razen občutka, da 
zdaj garajo zase, pa čeprav si je treba kar 
naenkrat »zategnit pasove«. Živali se različ-
no odzivajo; medtem ko konj do zadnjega 
vdano ponavlja, da »ma vodja zmiri prou« 
in da je treba samo več delati, pa bo vse v 
redu, osel ugotavlja, da »rajš dela kt razmi-

šla«, ovce pa itak brez odvečnih vprašanj 
pridno pritrjujejo pujsom. In ko pride do 
spora med dvema vodilnima pujsoma – per-
fidnejši in brezobzirnejši Napoleon prežene 
sposobnejšega Kepco, ki je sicer dejansko 
imel vizijo za razvoj kmetije –, gredo zadeve 
naglo navzdol. Napoleon razglasi Kepco za 
največjega sovražnika, saj naj bi se pajdašil 
s sosednjim kmetom Dolinarjem, in začne 
uveljavljati strahovlado. Ko začne kmetija 
zaradi njegove nesposobnosti propadati, za 
to obtoži demoniziranega Kepco in da pobiti 
njegove domnevne pajdaše. Utopično-opti-
mistična himna se spremeni v agresivnejšo 
verzijo, način vladanja se čez noč zamenja 
(nič več zborovanj in skupnega odločanja, 

le še dekreti), manipulacija je popolna. 
Napoleonova klika na skrivaj prikroji pet 
zapovedi, da lahko mirno krši zakone, ki jih 
je sama postavila (tudi ubijanje je dovolje-
no – seveda le z razlogom …), in ravna proti 
načelom, ki jih je prej zagovarjala (Dolinar 
se naenkrat iz nevarnega soseda spremeni 
v zaželenega trgovskega partnerja). V tem 
vzdušju vsesplošnih laži, korumpiranosti 
in pomanjkanju jasnih pravil se le redkoka-
tera žival zaveda ironije spremenjene pete 
zapovedi: »Vse živali so enakopravne, a ene 
so enakopravnejše.«

Koliko časa bodo živali garale in trpele, 
v iluziji, da se jim splača biti bolj delavne 
in manj požrešne (kot začudeno ugotovi 
Dolinar), ker so pač prepričane, da delajo 
zase? Kako dolgo bodo pripravljene gledati, 
kako zakoni veljajo za vsakega drugače? Se 
ne zavedajo, da so žrtve dnevne perfidne 
manipulacije pogoltnih oblastnikov? Se 
sploh še lahko spomnijo, kakšna je bila ti-
sta svetla prihodnost, ki so si jo slikale pred 
očmi, preden so prevzele vajeti v svoje roke? 
Orwell, pa tudi Roza in Taufer se jim grenko 
posmehnejo in jih zapustijo v trenutku, ko 
so do vratu obtičale v močvari zgrešenih 
opravičil, resignacije in pomanjkanja vere 
v alternativo.

Če lahko Živalska farma pripadnikom 
mlajših generacij ponuja privlačen, zabaven 
in niti za hip tezen vpogled v to, kako hitro 
se lahko izrodijo obljube o svetli prihodno-
sti, se njihovi starši poleg tega lahko tudi 
sprašujejo, ali je sploh možno, da bi bilo kaj 
drugače.

Vsekakor predstava, ki bi se lahko uvrstila 
v železni repetoar LGL in doživela veliko 
ponovitev – za vse generacije. •
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Avtorica likovne podobe je Barbara Stupica

SplOh ni nObeneGA 
dvOmA – ŽivAlSkA 
fARmA Se dOGAjA pRi 
nAS, nA SlOvenSki 
zemljici, ŽivAli Se 
upRejO SlOvenSkemu 
kmetu jAneŽiču, 
SOSedA StA hRibeRnik 
in dOlinAR, himnA, 
ki jO ŽivAli pRepevAjO 
kOt SimbOl upORA in 
bOljše bOdOčnOSti, 
lepO dOni nA melOdijO 
Kovači smo.

MohaMed Na tekaških sMučeh 
Bekim Sejranović je bosansko-norveški pisatelj. Kombinacija je malce smešna, a povsem točna: 
z Balkana se je leta 1993 umaknil na Norveško, tam študiral in magistriral iz južnoslovanskih 
jezikov, nato pa se tik pred doktoratom odločil popolnoma posvetiti literarnemu ustvarjanju. 
Njegov drugi roman, Lepši konec, v dim hašiša in balkanski črni humor ovita pripoved o 
samoiskanju jugoslovanskega izseljenca po norveških zasneženih prostranstvih in bosanskem 
zakotju, je konec marca izšel v slovenskem prevodu.
agaTa Tomažič

ena od prednosti življenja na Norveškem je, da se 
človeku, kamorkoli drugam gre, zdi, da je lepo 
vreme in poceni, pravi Bekim Sejranović in se 
zareži ob pivu, za katerega bi v Oslu odštel med 
osem in deset evri, sedeč za mizo pri Žmavcu, 
ki ga oblivajo še malce boječi se sončni žarki in 

neusmiljeno češe spomladanski veter, pa dva.
Slovenija da je ravno nekako na pol poti – ne le geografsko, 

temveč tudi mentalno – med Norveško in Balkanom. Rojen 
v Brčkem, Sejranović danes živi med Oslom in Hvarom. 
Vsaj tako je izjavil v nekem intervjuju leta 2010, a glede na 
to, da imamo opravka s človekom, ki je v Sloveniji med dru-
gim spregovoril v sklopu serije predavanj z naslovom Cross 
Border Experience v AKC Metelkova, je ta podatek najbrž 
že zastarel? Oslo in Hvar sta skrajni točki, med katerima 
se gibljem, pravi Sejranović, v Ljubljani pa se bo zdaj mudil 
pogosteje, ker tu živi njegovo dekle, s katero pričakujeta 
otroka. Na Hvaru ima počitniško hišo, ki jo je kupil v ne-
kakšnem joint-venture s petimi norveškimi prijatelji. So 
zelo racionalni in disciplinirani, kot Norvežanom pritiče, 
razlaga z občudovanjem, a ne brez kančka tistega značilnega 
balkanskega posmeha – skupno lastništvo da vključuje tudi 
sestanke hišnega sveta in podobne reči, zaradi katerih zadeva 
funkcionira in brez katerih bi se sprevrgla v polom. Kar bi se 
bržčas zgodilo, če bi se tega lotil z rojaki, pristavi. Na Hvaru je 
zvečine pozimi, takrat piše, preostali del leta pa v Oslu »dela 
za denar«, pravi. Tolmači na sodišču, predava norveški jezik 
tujcem, piše kolumne za norveške časopise. Torej nič več ne 
opravlja priložnostnih del à la Charles Bukowski: na pošti, 
na gradbiščih ...? Vprašanje se ponuja samo od sebe – glavni 
junak Lepšega konca, za katerega Sejranović priznava, da je 
v marsičem avtobiografsko delo, se med drugim nekaj časa 
preživlja kot poštar, norveška pošta pred božičnimi prazniki 
potrebuje nove delovne sile in novinec, ki med bledoličnimi 
severnjaki ne more skriti, da je priseljenec, se po začetnih 
sumničavih vprašanjih, ali ima težave z branjem in pisanjem, 
dobro vklopi v poštarski kolektiv. »S kolegi poštarji sem šel na 
pivo in pico. V tišini so gledali, ali bom pojedel kos s šunko. 
Ko so videli, da lahko pošto razdelim pred poldrugo, da jem 
svinjino in pijem pivo, sem postal eden od njih,« je zapisal v 
Lepšem koncu. »Nazadnje sem na gradbišču delal pred petimi 
leti. Naporno, a mi je bilo všeč, ker ti vsak dan sproti odštejejo 
denar. Nekateri hodijo v fitnes in se mučijo z utežmi, meni 
pa za to še plačajo, sem si mislil,« razlaga danes.

Vsekakor so takšna priložnostna dela velik odklon od 
bleščeče akademske kariere, ki se je risala pred njim na 
začetku tretjega tisočletja: po študiju na univerzi v Oslu je 
bila njegova prva zaposlitev mesto asistenta na oddelku za 
južnoslovanske jezike. »Bil sem mlajši od nekaterih študen-
tov,« pravi. A je kmalu spoznal, da to ni zanj, že prej se je 
poskušal v pisanju, naposled pa odločil, da bo stavil na vse ali 
nič. Zaprl je vrata profesorskega kabineta za sabo za vedno 
in se podal v neko vas v Bosni, kjer sta mu dedek in babica 
prepustila svojo hišo. Njegov prvi roman Nigdje, niotkuda 
(Nikjer, od nikoder) je doživel dober sprejem, za drugega 
Lepši konec (v izvirniku: Ljepši kraj) je dobil nagrado Meše 
Selimovića (za najboljši roman z območja Bosne in Hercego-
vine, Hrvaške, Srbije in Črne gore). »Zdaj sem ravno nekje na 
pol, ne morem odnehati,« pravi. Poskušal da »se bo prodati« 
tudi na Norveškem, in to najprej tako, da bo prestavil – ne 
dobesedno prevedel – svoje romane v norveščino. »Na živce 
mi gre, da so v knjigarnah moje knjige zložene na polico, 
kjer piše 'prevodna literatura'.«

Jeziku, v katerem piše, pravi »naš«. Pravzaprav piše po 
pravopisnih standardih govorice, ki se ji danes reče hrvaška, 
na Reki je namreč obiskoval srednjo šolo. Da so iz nekdanjega 
skupnega jezika, ki je že v SFRJ obstajal v treh različicah, na-
redili cel kup novih, se mu zdi trapasto in odkrito pove, da so 
razlike med vsemi novo rojenimi jeziki na območju nekdanje 
Jugoslavije manjše kot med dialekti, ki jih govorijo na severu 
in jugu Norveške. Norveščino obvlada do potankosti, ni pa 
to njegova materinščina. Na Norveškem živi devetnajst let, 
izbral si jo je po igri naključij, takrat je bila edina evropska 
država, ki je še sprejemala begunce. »Teta mi je pomagala, da 
sem dobil mesto na letalu. Moja starša sta se ločila, ko sem bil 
še majhen, odrasel sem z babico in dedom, ki sta umrla pred 


