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KRATKA PREDSTAVITEV

Vsebinsko se predstava Kralj prisluškuje naslanja na motive iz kratke zgodbe Itala Calvina1  Kralj prisluškuje 

(Un re in ascolto, 1984). Gre za pripoved o kralju, ki je v strahu pred izgubo oblasti prisiljen noč in dan 

sedeti na svojemu prestolu in ga varovati. Njegov edini čutni stik z grajskim življenjem so zvoki, ki se 

oglašajo iz različnih koncev gradu in jim kralj prisluškuje. Ne da bi videl njihov izvor, se jih trudi 

interpretirati in ugotoviti, kakšno usodo mu prinašajo. Zgodbo bi lahko tako omejili na zaporedje zvočnih 

dogodkov, ki sprožajo kraljevo domišljijo in razmišljanje. 

Predstava temelji na uporabi glasbenih inštrumentov kot scenskih elementov, rekvizitov ali lutk, ki na 

poseben način »ozvočujejo« predstavo. Imajo dvojno naravo, saj poleg likovne in dramske izraznosti 

omogočajo tudi izvajanje glasbe. Tako lahko ti instrumenti z animacijo postanejo nosilci dramske 

pripovedi, z igranjem nanje pa animatorji in glasbeniki njihovo izraznost razširijo na področje glasbe. V 

določenem smislu glasbeniki v predstavi ne animirajo le predmetov, temveč tudi zvok.

1	  Italo Calvino (1923-1985) je  bil italijanski novinar, romanopisec in pravljičar. Njegova najbolj znana dela so 
trilogija Naši predniki (1952-59), zbirka novel Komzmokomične (1965; slovenski prevod Didakta, 2001) in romana 
Nevidna mesta (1972; slovenski prevod Mladinska knjiga, 1990) ter Če neke zimske noči popotnik (1979; slovenski 
prevod Cankarjeva založba 1993). Njegov slog je težko opredeljiv in se giblje med fantazijo, ki pogosto spominja na 
pravljice ter realizmom. Nekateri so ga uvrščali v magični realizem, njegov opus pa se uvršča tudi v “postmodernizem”.



ZGODBA

Kralj je v strahu pred izgubo oblasti prisiljen noč in dan sedeti na svojem prestolu sredi kraljeve palače in ga 

varovati. Njegov edini čutni stik z življenjem v grajski palači so zvoki, ki se stekajo v kraljevo sobano: 

stopinje služabnikov, šepeti in govorice, jutranje fanfare ob dvigu zastave, ceremonije, bučanje mesta onkraj 

kraljeve palače, demonstracije, topot vojaških kopit… Ne da bi videl njihov izvor, jih hoče kralj razumeti in 

ugotoviti, kakšno usodo mu prinašajo. Ko se paranoično sprašuje o pomenu neštetih zvokov, naenkrat 

zasliši nekaj, kar ga povsem uroči. Skozi okno veter prinese glas ženske, ki poje. Glas čiste lepote, ki je edini 

in neponovljiv. Za kralja je to glas svobode. 

DVA IZVLEČKA IZ KRATKE ZGODBE ITALA CALVINA KRALJ PRISLUŠKUJE

Prevod: Maja Novak

(celotno besedilo kratke zgodbe v prevodu Maje Novak je izšlo v publikaciji Problemi, 5-6/2004, letnik 

XLII, str. 79-102. Publikacija je v PDF obliki dostopna na tukaj.)

1.

Palača je stkana iz enakomernih, zmeraj enakih glasov, kakor bitje srca, med temi pa izstopajo neuglašeni, 

nenadejani zvoki. Zaloputnila so se vrata, a kje? - nekdo teče po stopnicah, zamolkel krik zadoni. Dolge 

minute čakanja minejo. Potem se zasliši dolg, prodoren brlizg, morda z okna na stolpu. Od spodaj mu 

odgovori drug žvižg. Nato tišina.

Ali en glas povezuje z drugim kakšna zgodba? Ne moreš si kaj, da ne bi iskal takega ali drugačnega smisla, ki 

se morda ne skriva v posamičnih zvokih, temveč  med njimi, v premolkih, ki jih ločujejo. In če je tu zgodba, 

ali se te tiče? Je po sredi sosledje dogodkov, ki te bodo nazadnje potegnili vase? Ali pa gre le za eno od 

nepomembnih prigod, iz katerih je sestavljeno vsakdanje življenje v palači? Vsaka zgodba, za katero se ti zdi, 

da si jo razvozlal, se nanaša na tvojo osebo, v palači se nikdar ne primeri nič  takega, v kar ne bi bil vpleten 

tudi kralj, posredno ali neposredno. Iz najbolj bežnega namiga lahko sklepaš o svoji usodi.

Kdor je zaskrbljen, temu se vsak znak, ki pretrga z normalnim, dozdeva kot grožnja. Zdi se ti, da vsak 

najmanjši zvočni dogodek napoveduje uresničitev tvojih strahov. Pa ne bi bilo mogoče tudi nasprotno? 

Ujetnik v kletki krožnega ponavljanja v upanju napneš uho ob vsaki noti, ki zmoti zadušljivi ritem, ob 

vsakem naznanilu presenečenja, ki se morda pripravlja, odpiranja pregrade, trganja verige.

Mogoče so bolj kakor zvoki grozljive tišine. Koliko ur že nisi slišal menjave straž? Kaj če so peščico tebi 

vdanih gardistov zajeli zarotniki? Zakaj iz kuhinj ne odmeva običajno rožljanje posode? Morda je zaupanja 

vredne kuharje zamenjal odred najetih morilcev, navajenih vse svoje kretnje oviti v tišino, zastrupljevalcev, 

ki prav zdaj tiho prepajajo živila s cianidom ...

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IIXPYD49/4479f05c-05e6-4d16-a67c-998fc3864265/PDF
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IIXPYD49/4479f05c-05e6-4d16-a67c-998fc3864265/PDF


Ali pa nevarnost preži prav v urejenosti. Trobentač točno ob uri igra vsakdanjo budnico: pa se ti ne zdi, da 

se preveč trudi z natančnostjo? Mar v drdranju bobnov ne opažaš nenavadne trme, podobne pretirani 

vnemi? O paradnem koraku četice, ki odmeva vzdolž poti obhodne straže, se danes dozdeva, daje prežet z 

žalobnim ritmom, skoraj tako kot korak eksekucijskega voda ... Gosenice tankov polzijo po gramozu skoraj 

brez škripanja, kot da bi bile osi bolj podmazane kakor sicer: morda je na obzorju bitka?

Morda čete stražarjev niso več tiste, ki so ti bile zveste ... Ali pa so, ne da bi jih zamenjali, prestopile na stran 

zarotnikov ... Mogoče se vse nadaljuje tako kakor prej, le daje palača že v rokah samozvancev; niso te še 

aretirali, ker tako ali tako nič več ne šteješ; pozabili so te na tronu, ki ni več tron. Nespremenjeni tok 

življenja v palači je znak, daje prišlo do državnega udara, nov kralj poseda na novem prestolu, nad tabo pa je 

izrečena sodba, ki je tako brez prizivna, da seje nikomur ne mudi izvršiti ...



2. 

Bil je glas, bila je pesem, bil je nek ženski glas, ki ga je skozi to ali ono odprto okno veter kdaj pa kdaj 

prinesel vse do tebe, bila je ljubezenska pesem, ki ti jo je v poletnih nočeh v presledkih nosil veter, in čim se 

ti je zazdelo, da si ujel katero od njenih not, se je že porazgubila, nikoli nisi bil prepričan, da si jo res slišal, 

da si je nisi le domišljal, ne le želel, da bi jo slišal, da ni bil to le sen o ženskem glasu, ki poje v nočnih morah 

tvoje dolge nespečnosti. Poglej, to si čakal, molčeč  in pozoren: nič več  se nisi bal napenjati ušes. Zdaj spet 

slišiš to pesem, ki se jasno, z vsako noto in barvo in odtenkom glasu dviga k tebi iz mesta, ki ga je vsa glasba 

zapustila.

Že dolgo si čutil, da te nič več ne more očarati, morda že od tedaj ne, ko si vpregel vse svoje sile v osvajanje 

trona. A od tiste srditosti, ki te je takrat razžirala, se zdaj spominjaš le zagrizenega boja s sovražniki, ki jih je 

bilo treba premagati, boj ti ni pustil želeti ali predstavljati si česarkoli drugega. Takrat te je noč in dan 

spremljala tudi misel na smrt, prav tako kakor zdaj, ko vohuniš za mestom, temnim in tihim po policijski 

uri, ki si jo odredil, da bi se zavaroval pred uporom, ki se že kuha, prav tako kakor zdaj, ko slediš topotu 

nočnih straž med obhodi po izpraznjenih ulicah. In ko se v trdi noči ženski glas spozabi v pesmi, neviden 

nad polico nekega temnega okna, se ti v misel kar na lepem vrnejo spomini na življenje: tvoje želje najdejo 

predmet: kateri? - ne te pesmi, ki si jo tako ali tako najbrž že prevečkrat slišal, ne te ženske, ki je nisi nikdar 

videl: privlači te ta glas kot glas, kakor se ponuja v pesmi.

Ta glas je zagotovo glas človeka, edinega, neponovljivega, kot je vsak človek, vendar glas ni človek, glas je 

nekaj, kar lebdi v zraku, ločeno od trdnost snovi. Tudi glas je edini in neponovljiv, a mogoče drugače kot 

človek: mogoče si človek in glas niti nista podobna. Ali pa sta si podobna na nekakšen skrivnosten način, ki 

ga na prvi pogled ni mogoče zaznati: morda je ta glas enak temu, kar je v tistem človeku najbolj skritega, 

najbolj resničnega. Si ta glas ti sam, si to ti brez telesa, ki poslušaš breztelesni glas? Če je tako, sploh ni 

važno, ali ga resnično slišiš ali se ga zgolj spominjaš ali si ga le zamišljaš.

Ali pa bi rad, da bi bilo prav tvoje uho tisto, ki prestreza ta glas; potemtakem tisto, kar te mika, ni samo 

spomin ali izmišljotina, temveč nihanje mesenega grla. Glas pomeni tole: da je tam nekdo živ, nekdo z 

grlom, s prsnim košem, s čustvi, in ta nekdo polni zrak z glasom, drugačnim od drugih glasov. Za glas so 

potrebni jeziček pred grlom, slina, otroštvo, patina minulega življenja, namen duha, človekovo veselje, ker 

zračnim valovom daje svojo obliko. To, kar te privlači, je veselje, ki ga glas občuti do obstoja: do obstoja v 

obliki glasu, ampak vsled tega veselja si moraš predstavljati, kako je ta človek drugačen od drugih tako, kot 

je od drugih drugačen ta glas.

Si poskušaš naslikati žensko, ki poje? Toda naj ji v svoji domišljiji pripišeš kakršnokoli podobo, bo podoba 

njenega glasu kljub temu bogatejša. Zagotovo ne bi bil rad prikrajšan za nobeno od možnosti, ki jih ponuja; 



zato se ti splača ostati pri glasu, se upreti skušnjavi, da bi stekel iz palače in ulico za ulico preiskoval mesto, 

dokler ne bi našel ženske, ki poje.

A ne da se te obrzdati. V tebi je nekaj, kar hiti za nepoznanim glasom. Njeno veselje, ker jo nekdo sliši, te je 

okužilo, rad bi, da bi ona poslušala tvoje poslušanje, tudi ti bi hotel biti glas, ki bi ga poslušala tako, kot ti 

poslušaš njo.



O PREDSTAVI

Ustvarjalci so predstavo Kralj prisluškuje opredelili kot “zvočno gledališče” za otroke. Gre za hibridno 

formo, ki se giblje na meji med lutkovno predstavo in glasbenim koncertom ter na novo definira razmerje 

med zvokom (glasbo) in scenskim dogajanjem v gledališču.

Glasba se v gledališču običajno uporablja kot sekundarni element in je namenjena intenzivnejšemu 

čutnemu zaznavanju scenskega dogajanja (t.i. sinestetičnim učinkom). Doživljanje npr. ljubezenskega, 

dramatičnega ali akcijskega prizora je bolj vzburljivo, če ga spremlja primerna glasba. Poslušanje glasbe v 

tem primeru gledalcu omogoča bolj doživeto gledanje prizora, slušna dimenzija pa vpliva na njegovo 

splošno čustveno dojemanje. 

Nasproti tovrstni konvencionalni vlogi scenske glasbe pa predstava Kralj prisluškuje glasbo in zvok postavlja 

v vsebinsko in konceptualno izhodišče gledališča. Glasba ne služi več le slikanju vzdušij in poglabljanju 

čustvenega doživljanja, pač pa je osnova grajenja prizorov in zgodbe predstave. Ustvarjalci so tako motive iz 

pripovedi Itala Calvina prevedli v posamezne zvočne dogodke in glasbene prizore ter iz njih sestavili 

vsebinsko osnovo predstave. Pri tem imajo glavno vlogo izvirni glasbeni instrumenti, ki jih je zasnoval 

skladatelj Peter Kus. Iz njih so zasnovane scenografija in lutke v predstavi. Te zdaj namesto z besedami 

spregovorijo z zvoki: kralj tako zaspi ob zvončkljanju svojih vek, zjutraj zazeha in se umije z drgnjenjem po 

številnih instrumentih, ponosen se potrka po strunah na svojih prsih, ko se spopade s pošastjo (človekom 

bobnom) zaigra na svoj meč (električno harfo), posluša vohune, ki prinašajo novico o nevarnosti in jo 

gledalci slišijo kot glasbo, preko morja zasliši petje ženske, ki jo v predstavi ponazarja velika basovska flavta, 

itd. Gledalec predstave je tako obdan z zvoki, ki pa niso le zaigrani, temveč tudi »uprizorjeni« na odru z 

vsemi elementi, ki jih vključuje (lutkovno) gledališče: zgodba, dramaturgija, vključitev posameznih 

dramskih likov, animacija lutk in predmetov, likovno oblikovanje, scenografija in odrska luč.

Če je običajno gledališče namenjeno predvsem gledanju, potem je gledalec predstave Kralj prisluškuje 

postavljen v položaj, ko lahko predstavo posluša z očmi in gleda z ušesi. 



IZHODIŠČA ZA POGOVOR IN DELO V ŠOLI

(učna priprava za drugo in tretje triletje OŠ)

Metode

branje, pogovor, izdelovanje instrumentov

Oblike

frontalna, individualna

Predmeti

slovenski jezik, glasbena vzgoja

Cilji

Učenci

- se seznanijo z vsebino kratke zgodbe Kralj prisluškuje in berejo izvlečke iz besedila Itala Calvina

- se pogovorijo o prisluškovanju oblasti, ki glavna tema kratke Calvinove zgodbe

- se pogovorijo o moči in zapeljivosti človeškega (ženskega) glasu

- se pogovorijo o zvočnem gledališču, ki ga srečali v predstavi

- naštejejo in podrobneje spoznajo izvirne glasbene instrumente, ki so jih gledali v predstavi  

- izdelajo si svoj glasbeni instrument - piščal za 1 cent in nanj zaigrajo preproste melodije

- se urijo v igranju glasbe in ročnih spretnostih

 



Didaktična izvedba

Uvod in motivacija

Učencem predstavimo vsebino predstave in z njimi preberemo dva izvlečka iz besedila kratke zgodbe Itala 

Calvina. 

Vodeni pogovor

Zgodba Itala Calvina nam pokaže kralja, ki je nosilec oblasti in suveren. Vendar to ni kralj, ki bi ukazoval in 

zapovedoval, temveč kralj, ki posluša in prisluškuje. Ta kralj ni glas, ki deli ukaze, temveč je uho, ki le 

posluša. Ne premakne se iz svojega prestola, saj je vladar ravno po tem, da zaseda to mesto z vsemi 

insignijami vsem (krono, žezlom, mečem, služabniki).  Boji se in preži na vsako nevarnost prevrata, ki bi mu 

prestol odvzel.  Cele dneve prisluškuje zvokom palače, stopinjam služabnikov, jutranjim fanfaram, šepetom, 

prestreženim govoricam, zvokom mesta onkraj palače, paradam, nemirom in demonstracijam. Prisluškuje 

skrivnostnim glasovom, ki nemara pretijo z njegovo pogubo. Vse te akustične poti vodijo v kraljevo 

dvorano, k njegovemu prestolu. 

Kralj prisluškuje, ker skuša med vso množico glasov razbrati, kako kaže njegovi oblasti in se trudi ločiti 

uporne glasove od poslušnih. Kralj je nenehno na preži za skritim smislom glasov, saj se lahko v še tako 

nedolžnem oglašanju lahko skrivata upor in zarota, ki ga vodita v pogubo. Ne zanimajo ga glasovi sami, pač 

pa njihov pomen – kaj mu sporočajo onkraj besed. Ker glasovi prihajajo od zunaj in kralj nobenemu od njih 

ne vidi vira, so zato ti še toliko bolj grozeči.  Oblast je po naravi paranoična in tudi kralja je, bolj kot 

posluša, bolj strah. Kralj nazadnje postane ujetnik glasov.  V svojem paranoidnem preizpraševanju ni več 

prepričan,  da prisluhni, ki jih sliši, niso le glasovi v njegovi glavi. Začne misliti na smrt. 

Toda med vsemi glasovi, ki jih kralj sliši, eden izstopa s svojim statusom in pomenljivostjo. To je glas 

ženske, ki zapoje v temi in ga nezadržno privlači. Kralj je ne vidi, a jo posluša ves očaran in je takoj uročen. 

To je glas čiste lepote in transcendence, pri kateremu se kralj ne sprašuje več, kaj pomeni. Ni mu ga 

potrebno interpretirati in v njem iskati ogrožajočih pomenov. Magija tega glasu je prav v tem, da nič ne 

pomeni, oz. le to, da je za njim življenje, lepota, ki kralja potegne iz paranoičnega preizpraševanja. 

Ženski glas (v predstavi ga ponazarja zvok basovske flavte) v kralju vzbudi ponovno življenje in željo po 

odgovoru. Kralj odgovori tako, da zapoje in se spusti v duet z nevidnim ženskim glasom. Kot v balkonski 

sceni Romea in Julije, se ljubezen splete sredi noči med dvema glasovoma. Ko kralj zapoje, pa neha poslušati 

in preneha biti kralj. Zapusti svoj prestol in svojo oblastno paranojo ter se poda z nosilko prelepega glasu v 

novo življenje. Ko ženska pokliče kralja, ga pogubi v njegovi vlogi oblastnika, ujetnika prestola, toda 

pokaže mu pot k odrešitvi njega kot človeka. Ali kot je o predstavi Kralj prisluškuje zapisala hrvaška 



kritičarka Iva Sladić: “… v vsakem od nas tiči paranoični kralj, del nas, ki nima poguma, da bi storil tisto, kar 

bi hotel. Ženski glas postane razlog, da ta pogum zberemo.” 

Glede na svojo “akustično” zasnovo je zgodba Kralj prisluškuje v predstavi uprizorjena s pomočjo številnih 

glasbenih instrumentov. Ob ogledu fotografij iz predstave (dostopne so na tej povezavi) poskušamo z 

učenci našteti instrumente, ki smo jih spoznali pri ogledu predstave:

- lutko kralja sestavljajo: vojaški boben (glava), saksofon (nos), kalimbe (oči), metalofon (zobje), Panova 

piščal (brada), oprekelj (prsi), dakosfon (roka), različni bobni (leva noga), concertina (desna noga), 

melodika (pas), vodna harfa (krona),

- različne dele scenografije in rekvizite tvorijo: izvirni kontrabas (žezlo), električna harfa (meč), uglašene cevi 

(prestol), čoln (tajska marimba ratan ek), oceanski boben (morje), vodne piščali (ribe), pojoče plastenke, 

balonska flavta, balonski boben in membranofon

- pošast je sestavljena iz različnih ploščatih bobnov in činel 

- ohuni igrajo na pisalni stroj, stilofon (primitivni sintetizator zvoka, ki se igra s pisalom) in teremin 

(elektro-akustično glasbilo, ki ga igramo s približevanjem rok dvema antenam)

- žensko ponazarja basovska alikvotna flavta fujara.

http://peterkus.net/wp-content/uploads/2013/05/king_photos.zip
http://peterkus.net/wp-content/uploads/2013/05/king_photos.zip



