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Človek ali  
domovine sin? 
PIŠE MILAN RAKOVAC

Groteskno domoljubje iz časa
vojne še danes razžarja čela in srca Bal-
kancev. Če se veliki svetovni manipu-
latorji odločijo, da je treba vojno (tre-
tja svetovna vojna, by papež Frančišek)
preseliti v Evropo, se bojim, da smo
tod okoli nanjo kar dobro pripravlje-
ni. O tem je par ostrih, morda za te-
ga pisatelja precej nepričakovanih,
zapisal eden od največjih, Lev Niko-
lajevič Tolstoj: »Patriotizem je nemo-
ralni občutek, zaradi katerega se vsak
človek spremeni v sina domovine in
sužnja svoje vlade.«

Prav na tem, za naše nacionalne
elite skrajno neprijetnem citatu, gra-
di Oto Luthar svoj znanstveni esej
Ugrabljena ljubezen (ZRC, 2011). Bal-
kanski novodobni militaristični pa-
triotizem, ki se je skozi zadnje vojne
ugnezdil v ljudi kot usodna »odlika«,
je nemara najbolje definiral Ervin
Hladnik Milharčič: etnobanditizem.
Južnoslovansko nacionalno domo-
ljubje je bilo neizogibno, dovolj se je
spomniti Miloševića in njegovega po-
skusa »jogurt-revolucije« v Ljubljani …
Toda, minilo je četrt stoletja, no, mi pa
smo še kar bojaželjni in noro zalju-
bljeni v domovino, v boga … V svoje-
ga bližnjega, v sočloveka že malo manj.

Ljudski, precej aboten rek »Srb
gre rad v vojake« velja enako za Hrva-
te in ostale po hribovitem Balkanu. Po
osamosvojitvi južnoslovanskih repu-
blik so si njihove nacionalne politike
edine vsaj v nečem: preživeti na krilih
nacionalnih čustev in militarizma.
Fatalna zabloda; kajti modri vladarji od
Cezarja do Petra Velikega in Josipa
Broza so dobro vedeli, da so bivši bor-
ci največja grožnja državi, družbeni
ureditvi, miru. Tukajšnja veteranska
vojna združenja pa še danes, po pe-
tindvajsetih letih samostojnosti,
vzdržujejo vzdušje bojevitega patriot-
izma kot nenehni izziv lastni državi in
grožnjo sosedom. Kaj je to? Naša haj-
duško-junaško-razbojniška balkanska
matrica? Črnogorski pesnik, partizan
in komunist Radovan Zogović je celo
znanstveno in moralno opravičeval
pravico do plemenske ugrabitve, tat-
vine, maščevanja … Gre torej za to?
Žal ne, bilo bi preveč preprosto in
črno-belo. Opravka imamo s sodob-
no demokratično pridobitvijo nacio-
nalnih vodij, ki najzvestejšim dajejo
proste roke: včerajšnji borci – danes
tajkuni.

S častnimi izjemami, kakšen je
Faruk Šehić, ki se je tri leta na straš-
nem bojišču okoli Bihaća boril proti
Mladićevim koljačem in plačancem Fi-
kreta Abdića, danes pa je med naj-
boljšimi in najpogosteje prevajanimi
bosanskimi pisatelji. Šehić je na obi-

sku v Sloveniji o vojakih v vojni in v mi-
ru izrekel bistveno antropološko dia-
gnozo: »Ljudje, ki so v vojni, pričaku-
jejo svobodo, mir, živijo v pričakovanju
utopije, vsega, česar nimajo, takrat ne
razmišljajo dolgoročno, temveč tre-
nutno. Ko pride do faze, da vse to lah-
ko užiješ, to enostavno izgubi smisel.
Precej ljudi začne piti. Potem vidiš, da
ne moreš tako preživeti življenja in se
vrneš v normalno rutino. Takrat pa
nastopijo problemi, ker je pred tem te-
lo bilo v krču, pod pritiskom in šele, ko
se telo začne sproščati, se pojavi, vsaj
pri meni je bilo tako, strah pred
smrtjo. V vojni v glavnem strah izgu-
biš, naučiš se živeti z njim, kontroliraš
ga in obvladaš. Telo pa si travmo za-
pomni in ima še po vojni nekakšne
reakcije. Srce mi je tolklo, ker sem se
bal, da bom umrl, pritisk se mi je po-
višal. Takoj sem šel na urgenco. Pod-
obno je pri paničnemu napadu, na-
enkrat se počutiš brezupno, čudno, ni
ti dobro mentalno, potem se začneš po-
čutiti še fizično slabo in telo na to rea-
gira, čeprav si popolnoma zdrav. Srce
ti tolče, potiš se, duši te, na urgenci ti
dajo nekaj za pomiritev, greš k ne-
vropsihiatru, psihologu. S tem se mo-
raš boriti.«

Gradimo nov svet ali pripravlja-
mo teren za nova bojna polja? Biti sa-
mo človek ali biti ponosni sin domo-
vine? Tanja Lesničar-Pučko v Dnev-
niku navaja dele manifesta skupine
mladih francoskih intelektualcev: »Ra-
ziskovanje gibkih mikroekonomij, brez
posrednikov, proizvajamo stvari, ki so
nam podobne, in jih nato delimo. Na
internetnih vrtovih gojimo vezi, izme-
njujemo navdušenja, znanje in odten-
ke naših notranjih življenj. Predvsem
pa si ponovno prilaščamo čas ... Od
družbe, takšne, kot je, ne zahtevamo in
ne pričakujemo nič več: mi počnemo
stvari. Vsemu navkljub in z upošteva-
njem krhkosti. Ne bojte se, nič več ne
morete izgubiti.«

Kaj bomo torej zdaj, sinovi do-
movine, ki nas je zapustila kot slaba
mačeha iz strašljivih otroških pravljic
našega otroštva?

Ljubi moji Slovani s severnega
Jadrana, smo tako pozabljivi, da ne ve-
mo več, da naši domovini, pravzaprav
dvema domovinama (!), za nas tu ob
morju v 20. stoletju ni bilo kaj prida
mar? OK, 9. Korpus, 43. Istrska in 8.
Dalmatinska so pritisnili na Sočo in
smo se osvobodili. Toda ne vsi. In tu-
di ne brez postprodukcijskega greha.
Domovini/nam torej pravim: vse smo
naredili zate. Kaj ko bi tudi ti nekaj na-
redila za človeka? Za svojega sina, ti-
stega iz gornjega odstavka, ki nič več
ne more izgubiti.

Jutri koncert 12-letne Veronike
TRST - Violinski oddelek Glasbene matice se

v zadnjih letih lahko ponaša z zelo mladimi upi, z ve-
seljem pa promovira tudi talente iz drugih glasbenih
miljejev, zato bo jutri priredil koncert dvanajstletne
beograjske violinistke Veronike Bogić. V Gallusovi
dvorani (Ul. Montorsino 2) bo ob spremljavi pianistke
Biserke Marović zaigrala virtuozne skladbe Mozar-
ta, Locatellija, Paganinija, Milsteina in De Falle. Bo-
gićeva je učenka osnovne šole Cirila in Metoda v Beo-
gradu, obiskuje glasbeno šolo K. Manojlovića v Ze-
munu v razredu prof. Ane Ilijevske Bogić, a se izpo-
polnjuje tudi pri svojemu očetu prof. Miodragu Bo-
giću, ki restavrira in izdeluje glasbila ter vodi ume-

tniški laboratorij Tarisio. Prejela je že številne nagrade na državnih in mednarodnih
tekmovanjih v Srbiji, Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Med najnovejšimi dosežki ve-
lja omeniti vsaj prvo nagrado na tekmovanju Arthur Grumiaux v Belgiji. Lani je iz-
vedla svojo prvo poletno turnejo in je prejemnica priznanja srbskega Akademskega
društva Vizantija za izjemne dosežke v glasbi. Tržaški koncert beograjske violinist-
ke je nastal v sodelovanju s kulturnim društvom Ars Magna in se bo pričel ob 19.30.

KNJIŽEVNOST - V Pulju se danes zaključuje 22. Sa(n)jam knjig v Istri

Sejem knjig, sanj in 
»ćakul, ki ne delajo fritu

Izbrana dela – 50 let Rakovčevega ustvarjanja
KOPER - Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Forum Tomizza in založba VBZ

Zagreb vabijo na predstavitev Izbranih del Milana Rakovca, ki bo v torek ob 18. uri
v Pretorski palači na Titovem trgu v Kopru. Pisatelja in pesnika Istre, novinarja in
vztrajnega preskakovalca mej bodo predstavili slovenistka Jasna Čebron, novinar
in pisec spremne besede Ervin Hladnik Milharčič, književnica Laura Marchig in
pisatelj Neven Ušumović. V razvedrilnem programu pa bodo sodelovali Drago Mi-
slej Mef, Krkuča kunekšon, Martina Gamboz in Irena Urbič.

Izbrano delo Milana Rakovca je seštevek petdesetletnega ustvarjanja enega naj-
pomembnejših istrskih avtorjev, literarnega inovatorja in »avangardista iz več sme-
ri: jezikoslovne, izrazne, tematsko lokalne in univerzalne«. V štirih knjigah so zbra-
ni njegova pesniška in prozna dela ter novinarski zapisi. Rakovac je edinstven knji-
ževni pojav, borec za uveljavitev čakavščine, rušitelj togih književnih norm in pre-
pričanja o provincialnosti in eksotičnosti književnosti, nastale izven okvirov hrva-
škega knjižnega jezika. Od leta 1964, ko je objavil prve pomembne čakavske pesmi,
je njegovo osrednje zanimanje Istra: ljudje, narava, preteklost, sedanjost, sožitje.

Izbor Rakovčevih del bogatijo spremni besedi Milorada Stojevića in Ervina
Hladnika Milharčiča ter kritiška besedila Borisa Biletića, Igorja Mandića, Zdravka
Zime in drugih. 

PULA - POLA - PULJ - Tri imena, tri
jeziki, tri kulture – hrvaška, italijanska in slo-
venska –, nekoč, ko je bil Pulj sedež vojne
mornarice avstro-ogrskega imperija, pa vsaj
še ena – avstrijska. Pulj, to »zanimivo bivše
mesto«, kot ga je definiral etnomuzikolog, pi-
sec in nesojeni nogometaš Dario Marušič, ki
je tudi med petkovim Zajtrkom z avtorjem
spomnil, da o Istri ne bi smeli nikoli govori-
ti v ednini: Istra ni monolitna, Istr je več ...
Kar bralci Primorskega dnevnika dobro ve-
do, predvsem tisti, ki vsak teden zaužijejo ne-
kaj Tomizzevega duha izpod peresa Milana
Rakovca.

V Pulju se danes zaključuje festival knjig
in avtorjev s posrečenim naslovom Sa(n)jam
knjige v Istri. V lepi palači sredi mesta, da-
nes Domu hrvaških braniteljev, nekoč pa elit-
nem klubu avstrijske mornarice, so se od 1.
decembra vrstile debate, predstavitve knjig,
srečanja z avtorji in med avtorji, koncerti, raz-
stave in neformalni literarni zajtrki, med ka-
terimi pozorno občinstvo srka kavo in zoba
»fritule« (fanclje, miške), ki so očitno v Pu-
lju zelo priljubljene, če jih najdeš celo natis-

njene na platnenih torbah z napisom ćaku-
le ne delajo fritule. Torbe so del širšega pro-
jekta za ovrednotenje čakavskega narečja: na
sejmu je bilo mogoče najti tudi knjižico Ča-
beceda, izvirno oblikovano ilustrirano abe-
cedo v narečju zahodne in južne Istre.

Ampak puljski knjižni sejem, dvaind-
vajseti po vrsti, nikakor ni lokalnocentričen.
Na njem se domača govorica prepleta s šte-
vilnimi jeziki. Glede na neravno lahke odnose
med govorci nekdaj skupnega jezika, je po-
menljivo dejstvo, da je na sejmu tudi boga-
to založena stojnica srbskih knjig. Ki so pri-
tegnile našo pozornost tudi zaradi dokaj bi-
zarnih prevodov ... lastnih imen in priimkov:
Umberto Eko, Džejms Džojs, Margerit Jur-
senar, Oskar Vajld ... Ampak v središču po-
zornosti sta bili letos zlasti portugalščina in
slovenščina.

»Že več kot 10 let, nekako 13 ali 14,
imamo osrednjo temo sejma, v katero vple-
tamo avtorje,« pravi direktorica Magdalena
Vodopija. »Letos je to Transatlantik, s kate-

rim smo se podali preko Atlantika in iz Liz-
bone šli v Afriko, Angolo, vse do Brazilije. Ta
portugalski jezik nam zdaj šumi v ušesih kot
morje.« V Pulju so tako gostili številne por-
tugalske avtorje oziroma pisce drugih na-
rodnosti, ki pišejo v portugalščini: José
Eduardo Angalusa, Inês Pedrosa, Jacinto Lu-
ca Pires, Nicanor Parra ...

»Vsako leto pa izberemo tudi regionalni
fokus in to je specifičnost sejma že od kon-
ca 90. let. Dolgo smo imeli program Avtorji
soseske, iz širše regije, vse do Vojvodine, Črne
Gore. Lani smo začeli predstavljati mesta.
Prvi je bil Beograd, letos pa Ljubljana. Pro-
gram Ljubljana bere je sigurno bil zelo am-
biciozen že na papirju, zdaj, ko je že skoraj
za nami, pa vsi vemo, da ga bomo prihod-
nje leto težko prekosili. Regionalni program
je namreč prišel na nivo naše osrednje teme
in sami organizatorji mi v teh dneh pravijo,
da imamo prvič dve osrednji temi. Res je, te-
ga nismo načrtovali, ampak kolegi iz Lju-
bljane, predvsem selektorica Renata Zami-
da in Mateja Demšič, vodja oddelka za kul-
turo mesta Ljubljana, so odprli vrata sijaj-
nemu programu, v sklopu katerega smo
predstavili ne samo književno, temveč ču-
dovito kulturno in umetniško sceno Lju-
bljane.«

V Pulju je tako nastopila kultna skupi-
na Laibach, na zelo občutenem koncertu v
Rock caffe je v hrvaščini in slovenščini, a tu-
di v angleščini (kot hommage Leonardu Co-
henu) zapel Zoran Predin. V sklopu Noči
puljskih galerij so odprli razstave nekaterih
slovenskih fotografov in umetnikov. »Meni
osebno bo ostala v čudovitem spominu raz-
stava Metke Krašovec, ne samo zaradi raz-
stave, ampak tudi zaradi osebe. In fotograf
Jure Eržen, ki nas je vrnil v središče lanske
teme, Azil. Obiskalo nas je veliko pisateljic,
veseli smo, da smo spoznali Agato Tomažič,

da je med nas prišla Mojca Kumerdej ... to
so dive, prišla je Svetlana Slapšak in bila de-
ležna neverjetne pozornosti publike, in pri-
šla bo Svetlana Makarovič.«

Arabski stihi sredi Pulja
Sa(n)jam knjige pa je gostil tudi sirske-

ga pesnika Adonisa, ki velja za enega naj-
večjih živečih poetov. Profesor arabskega je-
zika na pariški Sorboni, avtor skoraj 60 pes-
niških in esejističnih zbirk ter prejemnik pre-
ko 40 nagrad, je bil častni gost odprtja. »Ado-
nis nas je vse emotivno očaral, to je bilo res
posebno doživetje, da se je literarni sejem v
Pulju, sredi Mediterana in Evrope, odprl v
arabščini. Njegovo deklamiranje verzov v
arabskem jeziku je prebudilo neznane emo-
cije. To, kar je on govoril o družbi, ljudeh, lju-
bezni, o vsem tem, kar je pomembno v na-
šem življenju, je bil gotovo eden najbolj emo-
tivnih trenutkov sejma,« pravi direktorica
Magdalena-Magda, ki pa je posebno pono-
sna tudi na sejemski poklon Tomažu Šala-
munu in Alešu Debeljaku. »Naš znani igra-
lec Aleksandar Cvetković je tako doživeto
bral Šalamuna, da je publika bila napol v sol-
zah. Meni osebno je bil ta večer posebno pri
srcu, saj sta bila v preteklosti oba gosta sej-
ma. Debeljaka sem boljše poznala, ampak
njuna nastopa sta ostala v spominu. Veseli
me, da smo to naredili, saj bi ves program
Ljubljana bere brez teh čudovitih pesnikov
in intelektualcev, ki ju sicer ni več med na-
mi, ne bil isti.«

Kulturno ministrstvo zatajilo
Prijetni puljski sejem, ki je narejen po

meri človeka (dogodki se na primer med sa-
mo ne prekrivajo in od občinstva ne zahte-
vajo maratonske vzdržljivosti), pa je tvegal

V Ljubljani srečanj
s Čukom in Horva

LJUBLJANA - V torek, 13. decemb
Društvu slovenskih pisateljev (Tomšičev
li dve knjigi, ki sta izšli pri tržaški založb
man tržaškega pesnika in pisatelja Mar
radskih hroščev in za zbirko pogovorov N
satelji in pisateljice s Tržaškega, ki jih je p

Čuk je v svojem romanu sestavil ra
stvarnosti slovenske manjšine v Italiji: v sv
ra strune ironije in humorja, prepušča pa
skim vrinkom. Časnikar, literarni kritik 
vat pa je v drugi knjigi pogovorov Navd
delo iz leta 2012 in pripravil intervjuje z 
ci Vilmo Purič, Igorjem Škamperletom, M
kom Sosičem, Alenko Rebulo, Borisom P
Verčem, Markom Kravosom, Ireno Žerj
cem.

Magdalena Vodopija ORGANIZATORJI

Knjižni sejem poteka v Domu hrvatskih braniteljev sredi Pulja 
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NA VES GLASglasba@primorski.eu piše Rajko Dolhar

Revolution
Radio
Green Day
Pop-pank
Reprise Records, 2016
Ocena: ����������

Štiri leta so že minila od zadnjega ploščka znanega pop-pank benda Green Day. Dolg pre-
mor je očitno koristil ameriškemu trojčku, saj je nov plošček Revolution Radio nedvom-
no boljši od prejšnjih. Pred štirimi leti so fantje v teku dveh mesecev izdali kar tri albume
Uno, Dos in Trè!, kvalitetnega materiala pa je bilo morda le za eno skromno ploščo. Za
nov plošček je potemtakem vladalo precejšnje pričakovanje, bend pa tokrat ni razočaral
svojih oboževalcev. Pazite, Revolution Day seveda ni primerljiv glasbenim izdelkom iz de-
vetdesetih (beri Dookie ali Insomniac), se pa jim rahlo približuje.
Green Day so se tudi tokrat odločili za neke vrste concept album, to pomeni, da so iz-
brali določeno tematiko, ki zaznamuje dober del komadov. Člani benda so že od za-
četka glasni nasprotniki uporabe orožja in ravno orožje je rdeča nit novega ploščka;
prvi singel Bang Bang tako govori o tem, kako ameriška družba spreminja morilce v
zvezdnike. Skupina, ki jo sestavljajo pevec in kitarist Billie Joe Armstrong, basist Mi-
ke Dirnt in bobnar Tré Cool, že dolgo let dokaj kritično prikazuje Združene države Ame-
rike, njihovo politiko in državljane. Green Day so svoje razmišljanje o Ameriki jasno
pokazali že z albumom American Idiot iz leta 2004, ko je dežela pod vodstvom pred-
sednika Georga W. Busha napadla Irak.
Revolution Radio je torej dvanajsta plošča zasedbe. Izšla je tudi tokrat pod pokrovitelj-
stvom založbe Reprise Records. Album sestavlja dvanajst pesmi, traja pa približno tri če-
trt ure. Ko je avgusta izšel prvi single Bang Bang, je bilo takoj jasno, da je zasedba spre-
menila dotedanji trend. Gre namreč za »tri-akordni« pank rok komad, ki končno spomi-
nja na stare uspešnice benda iz Berkeleyja. Ravno tako zanimiva je tudi naslednja Revo-
lution Radio, ki daje ploščku naslov in katere refren se poslušalcu takoj zasidra v spomin.
V novem albumu prisluhnemo tudi rokerskim baladam, kot je na primer umirjena Out-
laws, ponekod fantom sicer »spodrsne« (beri pesem Still Breathing), v glavnem pa je nov
plošček zadovoljiv. Končno!
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STALNO GLEDALIŠČE FJK - Angleška postavitev

Ob 40-letnici filma 
odličen Rocky Horror Show

TRST – Rocky Horror Show je zakon. In to že več kot
40 let. Muzikal, ki je sicer v burnih 70. letih prejšnjega sto-
letja pretresel glasbeno gledališko sceno, je Richard O'Brien,
avtor glasbe, teksta in songov, postavil na oder leta 1973. Še
večji, zaznavnejši pretres je povzročil skoraj istoimenski film,
Rocky Horror Picture Show, ki ga režiser Jim Sharman ekra-
niziral leta 1975 v sodelovanju z avtorjem muzikala. Ob 40-
letnici filma so poskrbeli za novo postavitev muzikala, ki se
je na svoji dolgi turneji ustavil tudi v tržaškem Rossettiju. Stal-
no gledališče FJk, ki je že večkrat gostilo muzikal v različnih
produkcijah (vedno v angleškem izvirniku), je tudi tokratno,
jubilejno produkcijo uvrstilo v svojo ponudbo. In številni lju-
bitelji tega svojstvenega dela, kot tudi vsi, ki si kultnega mu-
zikala doslej še niso ogledali, so navdušeno izkoristili ponu-
jeno priložnost. Rocky Horror Show je namreč predstava, ki
jo je vsaj enkrat treba videti in doživeti.

Tokratna je nedvomno prava priložnost. Ob po-
membni obletnici so v Londonu premislili muzikal, ki si ga
je Richard O'Brein zamislil pred več kot 40 leti. Tedaj je glas-
beno sceno razgibal rock, tehnološke raziskave so bile ovi-
te v tančico skrivnosti, grozljivke, zlasti na filmskem platnu,
so bile priljubljene, seksualni tabuji so bili pod udarom.
O'Brien je vse našteto premešal z umetelno dozo ironije in
ustvaril kakovostno glasbeno predstavo. V več kot štirih de-
setletjih se je marsikaj spremenilo: rock je postal glasbena
klasika, tehnološki napredek je vrtoglavo … napredoval, film-
ske grozljivke so veliko manj aktualne, glede spolnosti pa se
je prešlo iz enega ekstrema v drugega. Bolj površinsko kot
dejansko: izzivalni prizori so postali skoraj sestavni del na-
šega televizijsko-gledališko-filmskega vsakdanjika, spreje-
manje nekaterih tem, npr. istospolnosti, pa je še podvrženo
(istim) predsodkom. O'Breinu je uspelo ustvariti scensko pre-
pričljiv muzikal z dobro, punk rock obarvano glasbo, z vse-
binskega vidika pa je delo posrečena parodija tehnološkega
napredka in zagledanosti v grozljivke, spolne tabuje pa pri-
kazuje s pobalinsko ironijo.

V novi postavitvi, v kateri je vsaka podrobnost dodela-
na do potankosti, so posamezne sestavine premešane zelo po-
zorno, tako da nobena ne prevlada nad drugo. Veliko skrb so
namenili izvajalcem, ki so res odlični. Nastopati v Rocky Hor-
ror Showu je za interprete zelo zahtevno, saj morajo suvere-
no obvladati petje, ples in igro. Angleške postavitve so na-
vadno garancija za visoko izvedbeno kakovost in tudi za upri-
zoritev, ki jo podpisuje režiser Christopher Luscombe, to ve-
lja. Svoje dodaja tudi igranje glasbe v živo, kar postaja že pra-
va redkost.

Vsebina je precej znana, vendar je koristno, če jo pred
ogledom predstave v angleščini, vsaj preletimo. Torej: ugla-
jena zaročenca Brad in Janet želita obiskati svojega nekda-

njega profesorja dr. Everetta Scotta, na poti ju zaloti strašna
nevihta, avto se pokvari, mlada se zatečeta v čuden grad, v
katerem skrivnosten znanstvenik, v žensko preoblečen ho-
moseksualec Frank-n-Furter ustvari umetnega moškega, le-
potca Rockyja. V gradu prebiva čudna, spolno povsem neo-
bremenjena druščina. Izkaže se, da Frank in njegova dva slu-
žabnika, zagonetni butler Riff Raff in njegova privlačna se-
stra Magenta niso s tega sveta, temveč s planeta Transilva-
nija. Potem so tam še mlada Columbia in mali krajevni lo-
pov Eddie, ki je sicer Scottov nečak. Na invalidskem vozič-
ku se pojavi tudi ta, ker išče nečaka … In končno je tu še pri-
povedovalec. Po številnih spolnih prepletih hišni gospodar
vse »po transilvanskem vzorcu« zaplete v orgastičen ples, pre-
kineta ga Riff Raff in Magenta, ki se želita vrniti domov, sa-
ma brez Franka. Zato njega, ki se je sicer že prej »znebil« ne-
katerih sodelujočih, in umetno ustvarjenega lepotca ubijeta,
pozoveta Zemljane, naj zapustijo grad, ter odletita. Tako se
Janet, Brad in dr. Scott ponovno znajdejo v svojem prejšnjem
življenju. Vsebina je za muzikal dokaj nenavadna, vendar ne
učinkuje moreče, ker prevladajo ironija, učinkovita glasba in
nonšalantna izvedba. Predvsem tokrat, ko so se avtorji od-
povedali šablonski interpretaciji, ki jo imajo ljubitelji tega mu-
zikala sicer zelo radi, npr. prekinjanje dogajanja s ponavlja-
jočimi vprašanji Who? (kdo?), pri katerih so radi sodelovali
gledalci. Tudi s scenskega vidika so uprizoritev poživili, grad
ni tako grozeč, zgornji del scenske strukture prekriva »film-
ski trak«, za katerim »se skriva« glasbeni ansambel in ki opo-
minja na pomembno obletnico tega kultnega dela. (bip)

TRŽIČ - Trio Čajkovskij ima za seboj
že zelo dolgo zgodbo, ki se je začela na mo-
skovskem konservatoriju leta 1975, kjer so
takrat zaključili svoj študij violinist Pavel Ver-
nikov, pianist Konstantin Bogino in čelist
Anatoly Liberman: slednjega je leta 2009 na-
domestil Alexander Chaushian, v štirih de-
setletjih pa so se mojstri uveljavili na med-
narodni ravni z zmagami na prestižnih tek-
movanjih in nastopih v najuglednejših dvo-
ranah. Vernikov in Bogino sta v našem pro-
storu zelo znana in cenjena, predvsem kot
pedagoga, ki znata izredno učinkovito po-
sredovati skrivnosti ruske violinske in kla-
virske šole: violinist, ki je bil posredno uče-
nec nepozabnega Davida Ojstraha (oba sta
bila rojena v Odesi), je v Portogruaru usta-
novil šolo, kjer je vzgojil veliko mladih vio-
linistov, poučuje pa tudi na dunajski univerzi,
v Lausanni in drugod, Bogino je prav tako
uspešen s svojimi mojstrskimi tečaji, ki so
jih obiskovali tudi nekateri učenci Glasbe-
ne matice.

Trio je nastopil v tržiškem Občinskem
gledališču s povsem ruskim programom, ki
se je odprl s Triom št. 3 op. 52 Antona Gri-
goreviča Rubinštejna: skladatelj je bil tudi
pianist, dirigent in profesor Petra Iljiča Čaj-
kovskega, s katerim je delil stilno usmerje-
nost v zahodnoevropsko glasbo, kar so ji-
ma večkrat očitali člani tako imenovane ru-
ske peterice. Bohotno romantiko, v kateri so
jasno zaznavni vplivi Schumanna in Brahm-
sa, je Trio Čajkovskij podal z žlahtnim zvo-
kom, čeprav ni bilo tistega sijaja, ki je odli-
koval njihove izvedbe v minulih letih: Ver-

nikov je nastopil bolj zadržano, čelist ga je
z nekoliko preostrim zvokom večkrat pre-
glasil, Bogino pa je deloval kot glasbena os,
ki je brezhibno vodila interpretacijo. Piani-
stova poustvarjalna naslada je vseskozi iz-
stopala ter vlivala izvedbi energijo in pre-
pričljivost, rdečo nit je Bogino vodil tudi v
Petih komadih iz Letnih časov op. 37 Petra
Iljiča Čajkovskega, ki jih je iz originala za kla-
vir priredil Alexander Goedicke.

Drugi del koncerta je napolnil Trio op.
50, ki ga je Čajkovskij posvetil Nikolaju Ru-
binštejnu, Antonovemu bratu in dolgolet-
nemu prijatelju. Očitki, da je bil skladatelj po-
vsem podvržen evropskim modelom, so tu
neupravičeni, saj se v triu večkrat oglašajo
melodije, ki so tipično ruske, otožne in brez-
izhodne kot nekateri junaki romanov Do-
stojevskega. Tu smo lahko res uživali ob mu-
ziciranju mojstrov, ki so glasbi vlili pravi zna-
čaj: v bogatem objemu Boginovega klavirja
sta si violinist in čelist predano podajala fra-
ze, ki se poslušalcu globoko vtisnejo v du-
šo, kar je bilo razvidno iz navdušenih aplav-
zov tržiškega občinstva. Vernikov je s svo-
jim še vedno živim rusko-židovskim hu-
morjem nagovoril poslušalce, se nekoliko po-
šalil z aktualnimi političnimi temami ter kot
dodatek, ki naj bi razpoloženje z globoke me-
lanholije spremenil v bolj veselo, čeprav rah-
lo trpko počutje, napovedal Scherzo iz Tria
Dmitrija Šostakoviča: tu so se mojstri res iz-
kazali in pregnali občutek, da je rutina prev-
ladala nad poustvarjalnim veseljem, kajti iz-
vedba je bila polna prekipevajoče energije.

Katja Kralj
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pokop s strani hrvaškega kulturnega mini-
strstva. »Znašli smo se v podobni situaciji kot
vse hrvaško založništvo in vsa prava živa kul-
tura Hrvaške: s popolnim in nepojasnjenim
upadom proračuna in to sredi leta. Ko smo
za to zvedeli, smo imeli ves inozemski pro-
gram dokončan in nismo mogli več nazaj.
Morali smo vzdržati. Zato se moram zahvaliti
svoji ekipi, ki je delala z neverjetno preda-
nostjo in majhnim honorarjem, s čimer so
omogočili, da se sejem ohrani. Veliko ljudi
nam je priskočilo na pomoč, pomagala nam
je Istarska županija, Mesto Pula, Arenaturist,
najbrž največjo emotivno pomoč pa smo
imeli od avtorjev in založnikov ter nekate-
rih sodelavcev, tudi bivših. Kajti upad bud-
žeta je bil tak, da je kazalo, da sejma ne bo-
mo mogli organizirati. Sedaj pa publika, stro-
ka in mediji govorijo, da imamo morda naj-
boljši program zadnjih desetih let in to nam
je v izredno veselje.«

Direktorica Vodopija in njena ekipa ne
ve, kako bo prihodnje leto. V Zagrebu se je
medtem umestila nova vlada in z njo nova
kulturna ministrica. Kot pravi, vse njene do-
sedanje izjave kažejo na to, da pozna svoj re-
sor in evropske kulturne procese. »Verja-
mem, da bo vnesla nujne spremembe v si-
stem financiranja. Ne gre namreč za vpra-
šanje, koliko denarja bo dobil puljski sejem,
ampak za sistem, ki ne funkcionira. Kriza, ki
smo jo doživeli tako kot mnogi drugi, se ne
sme ponoviti. Naši kolegi iz Slovenije in dru-
gih držav kar ne morejo verjeti, da se to lah-
ko zgodi. Ampak verjamem, da bo ministri-
ca prinesla vsem potrebni mir v financiranju,
da bomo lahko svobodno delali, sestavljali
strategije, zaposlili mlade sodelavce. Zelo
smo ponosni, da smo 22 let zdržali v tem
tranzicijskem obdobju, da smo preživeli
vsemogoče vlade. To najbrž pomeni, da je bil
projekt Sa(n)jam knjige pravi.« (pd)

je 
tom

bra, ob 11. uri bodo v
va ulica 12) predstavi-
bi Mladika. Gre za ro-
rija Čuka Molk kolo-
Navdih in besede. Pi-
pripravil Jože Horvat.
azčlenjeno pripoved o
voji trezni naraciji ubi-
a se tudi subtilnim lir-

in pisatelj Jože Hor-
dih in besede dopolnil

besednimi ustvarjal-
Miranom Košuto, Mar-

Pangercem, Sergejem
jal in Sašo Martelan-

TRŽIČ - Po štiridesetletnem nastopanju

Trio Čajkovskij poln 
prekipevajoče energije

PD
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