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KRATKA PREDSTAVITEV 

Predstava Volčje srce pripoveduje zgodbo o življenju mladega volka, ki se mora ločiti od 

svojega tropa in podati na trnovo pot samostojnega življenja. Pri tem se sooča z izzivi, ki so 

podobni izzivom mladih v človeških kulturah: posloviti se mora od varnega zavetja svoje 

družine (tropa), zaživeti z izkušnjami, ki mu jih je dala, se spopasti z novim okoljem, ki mu je 

tuje in včasih sovražno, premagati strah, biti iznajdljiv, zbrati moč in pogum ter začeti novo 

življenje v svojem tropu. Pripoved o volčjem odraščanju je tudi pripoved o nas samih.  

Izvirno besedilo Nane Milčinski in Petra Kusa je nastalo po motivih resnične zgodbe volka 

Slavca, ki so ga biologi Univerze v Ljubljani (v okviru projekta Slowolf) zasledovali s 

telemetrično ovratnico med julijem 2011 in avgustom 2012 ter rekonstruirali njegovo 

potovanje od Slavnika na Krasu do pogorja parka Lessinie na severu Italije. Predstava je 

zasnovana kot preplet senčnega gledališča in glasbe. Likovna podoba je nastala v 

sodelovanju s hrvaško lutkarico Morano Dolenc, glasbo, ki jo v živo izvaja hrvaški igralec in 

kantavtor Igor Baksa, pa je napisal Peter Kus. 

 

 

      

     Foto: Peter Kus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavc
http://www.volkovi.si/?lang=sl
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RESNIČNA ZGODBA O VOLKU SLAVCU 

Slavc je volčji samec, ki se je rodil leta 2009 v tropu, ki ga slovenski biologi označujejo z 

imenom Slavnik. Ta trop živi na širokem področju med zaledjem Trsta, Kozino in Učko na 

Hrvaškem. V okviru projekta Slowolf so biologi Univerze v Ljubljani v juliju 2011 Slavcu 

nadeli telemetrično ovratnico  in zasledovali njegovo gibanje vse do avgusta 2012 . Bil je 1 2

eden izmed številnih volkov, ki so jih slovenski biologi proučevali na ta način, vse pa je 

presenetila dolžina Slavčevega potovanja in njegova usoda.   

 Telemetrično ovratnico biologi namestijo na uspavanega volka, na njej pa je navigacijski (GPS) sprejemnik, ki 1

določi pozicijo živali in GSM modem, ki podatke o poziciji v določenem intervalu (pri Slavcu je bil ta nastavljen 
na vsake 3 ure) pošilja v obliki SMS sporočil. Na podlagi teh podatkov lahko biologi dovolj natančno določijo 
gibanje živali. Ovratnica po določenem obdobju iz živali avtomatsko odpade, saj bi bilo neetično, če bi na njej 
ostala trajno, pa tudi baterije na ovrtnici imajo omejen rok trajanja. 

 Podrobneje je potovanje opisano v intervjuju s dr. Hubertom Potočnikom: http://www.theguardian.com/2

science/animal-magic/2014/aug/08/slavc-wolf-migration-europe.

Biologi dr. Ivan Kos (levo), Nina Ražen (druga levo) in dr. Hubert Potočnik (levo) pregledujejo 
omamljenega volka Slavca in mu nameščajo telemetrično ovratnico, julija 2011 na Slavniku.  
Foto: dr. Hubert Potočnik.

http://www.theguardian.com/science/animal-magic/2014/aug/08/slavc-wolf-migration-europe
http://www.volkovi.si/?lang=sl


�4
Poleti 2011 je Slavc še živel v svojem tropu, decembra istega leta pa se je od njega ločil. 

Najprej se je odpravil proti jugu, na področje Čičarije. Za tem se je obrnil, prečkal primorsko 

avtocesto A1 in se odpravil proti Vipavi. Biologi so njegov signal zaznali na dvorišču neke 

hiše v bližini mesta in že pomislili, da je postal žrtev krivolova. Toda Slavc se je pomaknil 

skozi Trnovski gozd proti Ljubljani in se tri dni zadrževal v gozdu v okolici letališča Brnik. 

Področja, kjer je ostal dalj časa, so biologi (poleg slovenskih so se v raziskovanje kasneje 

vključili tudi avstrijski in italijanski) tudi podrobneje raziskali, ponekod našli živali, ki jih je 

Slavc ubil in za potrebe analize zbrali njegove iztrebke in druge sledi. Večinoma je potoval 

ponoči in se spretno izogibal ljudem – v vsem času njegovega potovanja so ga videli le 

enkrat. Prek Karavank se je Slavc pomaknil v Avstrijo in po 10-ih dneh potovanja dosegel 

bližino Celovca.  Pri tem je preplaval reko Dravo na mestu, kjer je široka kar 280 m. 

Pomaknil se je proti Južni Tirolski in sredi zime, v ekstremnih okoliščinah, prečkal gorske 

prelaze visoke skoraj 3000m. Snežna odeja je bila takrat debela kar 6 m. Spomladi je 

prispel v okolico Verone in se v aprilu zadržal v naravnem parku Lessinia. Slavc je v 

cikcakanju preko štirih držav prehodil 2000 km dolgo pot. 

Slavčevo potovanje, dolgo 2000 km, Foto: dr. Hubert Potočnik.
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Ko so se biologi odpravili na zadnje lokacije njegovega signala, so v snegu odkrili stopinje 

dveh volkov: Slavc si je našel družico, ki so jo italijanski biologi poimenovali Julija. Volkulja 

je izhajala iz apeninsko - zahodnoalpske populacije. Par je ostal skupaj. V letih 2013 in 2014 

sta imela Slavc in Julija dve legli mladičev in trop na območju parka Lessinia živi še danes. 

Volčji mladiči v brlogu. Foto: Nina Ražen. Na tej povezavi si oglejte si tudi posnetek slavčevega 

mladiča iz junija 2016, ki ga je v Lessiniji posnela avtomatska kamera.

https://www.youtube.com/watch?v=svUJ-m_5ZDY
https://www.youtube.com/watch?v=svUJ-m_5ZDY
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O PREDSTAVI 

Pomembno prizadevanje predstave je odstreti mistično podobo volka, ki je v zahodni kulturi 

pogosto predstavljen kot temačno, zlobno in krvoločno bitje. Njegova narava plenilca in 

zveri je povzročila, da je v mitologiji in zgodbah ljudi postal tako simbol neustrašnega in 

nepremagljivega bojevnika kot tudi zlobnega, ”hudičevega” zastopnika. V luči slednjega se 

je volk pojavljal tudi v tradiciji otroških pravljic, od Esopovih basni do pravljic bratov Grim, 

npr. Rdeča kapica (Charles Perrault), Volk in sedem kozličkov (brata Grim), Trije prašički 

(Joseph Jacobs), Peter in volk (Sergej Prokofijev) ipd.  

Iz podobne tradicije izhaja tudi izraz ”imeti volčje srce” ali ”volčjo naravo”, ki je nekdaj 

pomenil zelo okrutnega in neusmiljenega človeka. Negativna podoba volka je posledica 

sovpadanja življenjskih prostorov volka in človeka, predvsem njegove dejavnosti živinoreje. 

Volkovi še danes napadajo domače živali, praviloma kadar so te nezavarovane, njihova 

škoda pa povzroča jezo in sovražen odnos ljudi. Nomadska ljudstva, ki ekstenzivne 

živinoreje niso poznala in so se preživljala z lovom, so do volkov ohranila bistveno 

drugačno, pozitivno podobo. Severnoameriški Indijanci so tako volkove intuitivno 

proučevali, se pri njih učili pravil lova, odnosa do drugih živali in socialne organizacije 

družine – tropa. Volkove so spoštovali in jih imeli za svoje učitelje. V Evropi, tudi v Sloveniji 

so volkove stoletja dojemali kot škodljivce in jih sistematično iztrebljali (s pastmi, 

streljanjem, strupi, uničevanjem brlogov, ...). Za ubite volkove je država izplačevala celo 

nagrade in v Sloveniji je bil volk večkrat v 20. stoletju že na robu izumrtja. Leta 1974 so 

volka prvič zaščitili na Kočevskem, zaščitena vrsta na področju celotne Slovenije pa je volk 

postal leta 1990. Danes so volkovi v Sloveniji razširjeni na področju dinarsko-kraškega sveta 

ter v delih Primorske in Alp.  

Predstava poskuša z motivi iz zgodbe o volku Slavcu prikazati drugačno podobo ”volčjega 

srca”. Ena ključnih težav slabe podobe volkov je nerazumevanje, ki izhaja iz nepoznavanja. 

Pomemben premik v osveščanju javnosti o življenju in pomenu volkov je dosegel projekt 

Slowolf, ki je potekal med leti 2010 in 2014. Projekt je bil namenjen izboljšanju poznavanja 

in varstva volkov v Sloveniji ter izboljšanju sobivanja ljudi in volkov. Prinesel je številna nova 

spoznanja o volkovih v slovenskih gozdov. Izvedeli smo, da v Sloveniji živi okoli 40 volkov v 

desetih tropih, od katerih ozemlje petih tropov sega tudi na Hrvaško. Projekt je s pomočjo 
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postavljanja električnih ograd in zagotavljanja pastirskih psov dosegel občuten napredek 

pri varovanju drobnice pred napadi volkov. V okviru projekta so potekale še številne druge 

aktivnosti proučevanja volkov ki so bogato dokumentirane na spletni strani www.volkovi.si. 

Ena izmed njih je bilo tudi spremljanje potovanja volka Slavca.  

V predstavi otrokom približamo nekaj osnovnih značilnosti biologije volkov, ki so zaradi 

narave gledališkega medija predstavljene v nekoliko poenostavljeni obliki: 

• Volkovi živijo v skupini, ki jim pravimo trop. To je pravzaprav družina, ki jo tvorijo vodilni 

par (oče in mati družine) ter njuni potomci različnih generacij. Le vodilna volkova v tropu 

se parita. Ko se jima skotijo mladiči, za njih skrbijo tudi ostali člani družine. 

• Mladi volkovi ostanejo v rodnem tropu do tri leta, nato pa se odpravijo iskat prazno 

območje, ki ga ne zavzemajo drugi volkovi. Poiščejo si partnerja, s katerim ustanovijo 

lasten trop. 

• V naravnih razmerah vodilni par ostane skupaj vse življenje, a po raziskavah v Sloveniji 

volkovi zaradi pogostih nenaravnih smrti (odstrel, nesreče na cestah, ipd.) partnerja 

včasih tudi zamenjajo.  

• Volkovi so teritorialne živali in vsak trop brani svoje ozemlje pred drugimi volkovi. 

Zadrževanje volkov na ozemlju tujih tropov je lahko za njih tudi zelo nevarno. 

• Volkovi lovijo živali, ki so večje kot so sami, včasih pa tudi hitrejše in sposobne 

branjenja. Zato volkovi vedno lovijo v skupinah, pri lovu sodelujejo in imajo izdelano 

taktiko lova. Včasih npr. plen preženejo, del tropa pa ga pričaka v zasedi, da ga lažje 

ubijejo.  

• V 20. stoletju se je hkrati z izboljšanjem podobe volkov uveljavilo tudi prepričanje o 

“etičnem” lovu volkov. Volkovi namreč običajno napadejo šibkejšo in starejšo žival, a 

verjetno zato, ker je to za njih lažje. Indijanci so bili prepričani, da volkovi vedno izberejo 

tisto žival, ki je pripravljena umreti po skritem zakonu narave. Nekateri avtorji  govorijo 3

tudi o “pogledu smrti” – pogledu v katerem se volk in njegov plen tik pred napadom 

spogledata iz oči v oči. Volk s pogledom prepozna pripravljenost svoje žrtve na smrt in 

se nato odloči ali bo napadel ali ne.  

• V naravi je volka zelo težko srečati, saj se bližnjim srečanjem s človekom previdno 

izogiba. Njegovo prisotnost lahko ugotovimo po stopinjah, po dlaki, ki jo pušča v gozdu, 

po iztrebkih in po tuljenju, ki ga lahko zaslišimo na območjih kjer se trop zadržuje.  

 Npr. Holstun Lopez, Barry: Of Wolves and Men, Scribner, 19793

http://www.volkovi.si/?page_id=63
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Danes se zavedamo velikega pomena volkov za naravo in človeka. Volkovi so plenilci 

velike rastlinojede divjadi v gozdovih in pripomorejo k ohranjanju naravnega ravnovesja. Z 

lovom preprečujejo, da bi se jelenjad in srnjad prekomerno razmnožila in se zadrževala na 

vedno istih mestih, kar bi negativno vplivalo na rastlinstvo. S plenjenjem shiranih in ostarelih 

osebkov volkovi prispevajo tudi k ohranjanju dobrega zdravstvenega stanja divjadi ter 

zagotavljajo hrano za številne ogrožene vrste mrhovinarjev.  

Volčja stopinja v snegu. Foto: Miha Krofel. 
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SPOROČILO PREDSTAVE 

Ljudje smo danes, osvobojeni od prastarih strahov in sovraštva, začeli v volkovih 

prepoznavati simbol čiste, neokrnjene narave, divjine in svobode. Prisotnost volkov v 

določenem okolju pomeni, da je to še relativno neokrnjeno in varno pred posegi človeka - 

pred njegovimi zidovi, mejami in nasiljem, s katerim si podreja svet okoli sebe. 

Vsakodnevno smo priča ne le tragičnim usodam živali, pač pa tudi ljudi. Preko našega 

ozemlja se vijejo dolge kolone beguncev, ki bežijo pred nasiljem v svojih deželah. V strahu 

pred njimi postavljamo ograje, povprek, prek naravnega okolja, ki takih meja ne pozna in ne 

prenese . Namesto sočutja pogledamo stran, polni smo sovraštva, naše srce postaja hladno 4

in bolj ”vločje” kot je volčje srce samo. V imenu racionalnosti, ”državne varnosti”, smo 

pripravljeni žrtvovati nemočne živali, ki bodo v mukah končale svoja življenja na rezilih 

 O tem govori pesem poljske nobelovke Wisławe Szymborske Psalm (1976): 4

O, kako prepustne so meje človeških držav! 
Koliko oblakov nekaznovano pluje čeznje, 
koliko puščavskega peska se presipa iz dežele v deželo, 
koliko gorskih kamnov se kotali na tujo posest 
v izzvivalnih poskokih. 
 
Ali moram naštevati ptiča za ptičem, kako letajo 
ali pa pravkar sedajo na spuščeno zapornico? 
Čeprav je le vrabec, je repek njegov že zamejski, 
a kljunček še tukajšnji. In povrh tega – kako se vrti! 
 
Od neštetih žuželk naj omenim le mravljo, 
ki se – med levim in desnim škornjem obmejnega stražarja –  
na vprašanje: odkod in kam – ne čuti dolžna odgovoriti. 
 
Oh, ko bi natančno videli ves ta nered naenkrat, 
na vseh kontinentih! 
Mar ni to liguster, ki z nasprotnega brega 
tihotapi prek reke stotisoči listek? 
In kdo, če ne sipa, predrzno dolgoroka, 
krši sveto področje priobalnih voda? 
 
Je sploh mogoče govoriti o kakšnem redu, 
če se niti zvezd ne da razmakniti, 
da bi bilo jasno, komu katera sveti? 
In ali ni graje vredno, kako se vlačijo megle? 
In kako se praši stepa po vsem prostranstvu, 
kot da bi sploh ne bila razpolovljena? 
In kako se razlegajo zvoki na uslužnih valovih zraka: 
vabljivi žvižg ptičev in pomenljivi klokot! 
 
Le kar je človeško, je lahko res tuje. 
Vse drugo so mešani gozdovi, delo krtov in veter. 
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bodečih žic .  5

Volk, kot je Slavc, se za to ne zmeni. Pogumno se poda v svet, v okolje, ki mu je tuje in 

sovražno. Izogiba se mestom, drvečim avtomobilom, smradu izpušnih plinov, prestrašenim 

ljudem in puškam lovcev. Srečno prispe v novo deželo, najde nov bivanjski prostor in 

partnerko, s katero si ustvarita družino. Gre za lepo, celo romantično zgodbo, ki pa ima 

svojo temno plant. Če se je namreč Slavčevo potovanje končalo srečno, mnogo volkov tega 

ne doživi: končajo pod kolesi avtomobilov, kot žrtve krivolova, pasti, zastrupitev in bolezni.  

Optimizem zgodbe o “volčjih srcih” Slavca in Julije zato opozarja tudi na njeno nasprotje: na 

človrkovo uničevanje divje narave in nesposobnost našega sobivanja z njo, na kataklizmo 

našega planeta, ki se kaže na obzorju. 

Raziskovalec Rudi na koncu predstave zapoje pesem Volčje srce: 

Volčje srce,  
združeno v eno je. 

Kolikojih še živi, 
ki ga ne bodo dočakali? 

Vsakdo si želi  
dom in srečo najti. 

Ko potuješ daleč stan, 
volčjem srcu si predan. 

Zapustil bom svet, 
v gozdu ostal, 

o mama ne joči, 
ne bo me nazaj. 

Z volkovi bom tekel, 
z njimi živel,  

iskal bom resnico,  
ki v svetu je ni.  

V svobodi bom živel, 
v naravi, kjer ni mej, 

kjer spoštovanje še živi, 
bolj kot med ljudmi. 

 Intervju z biologom Miho Kroflom o problematiki vpliva ograje na južni slovenski meji na populacije velikih 5

zveri (medveda, volka in risa): http://www.rtvslo.si/okolje/ali-bodo-zaradi-zicnate-ograje-risi-obstali-le-se-v-
ljubljanskem-zivalskem-vrtu/383642.

http://www.rtvslo.si/okolje/ali-bodo-zaradi-zicnate-ograje-risi-obstali-le-se-v-ljubljanskem-zivalskem-vrtu/383642
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Foto: Nada Žgank 
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IZHODIŠČA ZA POGOVOR IN DELO V ŠOLI 
(učna priprava za prvo triletje OŠ) 

Metode 
branje, pogovor 

Oblike 
frontalna, individualna 

Predmeti 
spoznavanje narave, slovenski jezik 

Cilji 
učenci 
• spoznajo zgodbo o potovanju volka Slavca, 
• soočijo se z lastnimi predsodki in strahom pred volkovi, 
• spoznajo življenje volkov, da bi jih tako lahko bolje razumeli, 
• poglobijo se v odnos človeka do volkov oz. do divje narave nasploh, 
• pogovorijo se o strahu in sovraštvu do soljudi in drugih živih bitij ter o smislu 

postavljanja meja v svetu, 
• spregovorijo o pomenu varovanja narave, sožitja in sobivanja ljudi in drugih živih 

bitij, 
• na trši papir (šeleshamer) natisnemo zadnjo stran tega besedila in ob pomoči 

navodil in učitelja izdelajo senčne lutke; preizkusijo se v animaciji in si zamislijo 
lasten prizor s slavcem in Rudijem. 

Didaktična izvedba 

Uvod in motivacija 
Učencem predstavimo zgodbo o volku Slavcu. 

Vodeni pogovor 
Od učencev izvemo kakšne so njihove izkušnje z volkovi in znanje o njih. 

Predstavimo jim osnovne značilnosti iz življenja volkov.  

Poskušamo jim razložiti od kod izhaja človeško sovraštvo do volkov in kako je 
mogoče ta odnos spremeniti.  

Prek vzporejanja zgodbe o Slavcu in potovanj beguncev preko naših krajev 
spregovorimo o postavljanju ograj v naravnem svetu, ki je enotno in meja ne pozna.  

Teme iz pogovora poskusimo izkoristiti da pokažemo na pomen varovanja 
naravnega okolja ter medsebojnega sožitja ljudi in drugih živih bitij. 



�13
USTVARI SVOJO PREDSTAVO 

Navodila: 
1. To in naslednjo stran natisni na trši papir (šeleshamer). 
2. Vzemi škarje in po oznakah izreži lika Slavca in Rudija. Pazi, da pri tem  ne odrežeš ročaja.  
3. V zatemnjenem prostoru osvetli lutki z baterijo, projiciraj senci na steno in se igraj z njima.  
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