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»Vse ostalo je zame nič ...« V mrču
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Najbrž lahko drži, da publika, ki bi
ji lahko rekli poznavalska ali vsaj zainteresirana, ob taki oddaji, kot je bil
portret igralke Marije Vere, ve, o kom teče
beseda in koliko je osebnost nacionalno in
sicer pomembna. Vse druge pa je zgodba o
»baronici in samosvoji ženski«, ki sta jo podpisali Maja Weiss kot režiserka in Barbara
Sušec Michieli kot scenaristka z režiserkino
pomočjo, verjetno lahko prijetno presenetila, saj je razkrila izredno premočrtno, močno osebnost, ki je v življenju tako rekoč
zmeraj vedela, kaj hoče.
Oddaja je to silno moč pokazala z obilico izbrskanih podatkov (Barbara Sušec Michieli
je Verino življenje in delo raziskovala celih
petnajst let) in s televizijsko premišljenim
potovanjem med njenimi vlogami, mesti in
gledališči. In iz podatkov je izsijal jasen portret aristokratinje Frančiške Eppich, ki jo je
hrepenjenje po
velikem svetu
odtegnilo učiteljskemu poklicu in vsakršni
povprečnosti in
jo poslalo na
najodličnejše
evropske odre.
Za to, da se je
dekle iz elitnega
razreda odločilo
za tako pot, je
bilo treba biti
predvsem pogumen. Kot je v oddaji navrgla
Anna Pia Maissen iz züriškega Mestnega arhiva, je bilo v tistem času ženskam v gledališkem poklicu težko, naporno se je bilo uveljaviti, ne da bi jim očitali dvomljivo moralo
(v Zürichu so Veri v ansamblu očitali celo
frivolno vedenje).
Marija Vera je premogla vse, tako odličen
talent kot čisto posebno odločnost: za začetek igralske kariere sta ji bila na primer Ljubljana ali Trst premalo, štel je le Dunaj, pa
še tam je svoje bivališče imela na znameniti
Mariahilfer Strasse in ne kje v predmestju.
Sledil je televizijsko dobro dokumentiran
niz njenih postaj, od Züricha in Mannheima prek Berlina in Gdanska do Sarajeva,
Beograda in nazadnje Ljubljane, kjer si je diva privoščila vilo na imenitni lokaciji. Gledljiva oddaja o veliki zvezdi.
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Štiridelni sprehod po zgodovini tukajšnjega jezika v režiji Slavka Hrena je primer oddaje, ki ji na prvi pogled pravzaprav ni kaj očitati, delo je opravljeno korektno, sodelujoči so kompetentni,
vizualni del je bogat, pa vendar se ves čas gledalcu lahko zdi, da nekaj manjka. Gre seveda za to, da ni takoj jasno, komu je zadeva

sploh namenjena. Za del publike je vse, kar
v oddaji pove voditelj (in soscenarist) Marko Stabej s svojimi gosti, novo in zanimivo,
nekaterim se najbrž vse videno in slišano zdi
še preveč znano.
Ni takoj razvidno, ali hoče biti pregledovanje posameznih postaj pri vzniku in odraščanju slovenščine nekako magazinsko zabavno
(po tej plati manjkajo v nizu pikantnejši detajli, biografski drobci slovenskih velmož, ki
so se tako ali drugače pečali z jezikom) ali
mehko didaktično, češ Glejte in ne pozabite!
In tako gre vse v Kratki zgodovini slovenskega
jezika predvidljivo od začetka proti zdajšnjosti, torej od Trubarja in levitve slovenščine v evropski knjižni jezik, prek poljudne
obdelave dialektov, načrtnega uveljavljanja
slovenščine v razsvetljenskih časih in zavedanja, da je slovenščina lahko vrednota sama
po sebi, pregleda slovničarjev, bitke pisav in
drugih teženj za normiranje knjižnega jezika
prek Prešerna do časa, ko je na parkirišču
sredi Ljubljane zavihrala slovenska nacionalna zastava.
Nekaj sočnosti so k tej zgodbi dodale izjave
oziroma sintetična mnenja tukajšnjih poznavalcev (na primer, kaj Jože Toporišič
meni o Kopitarjevem ali Metelkovem dometu itd.), to pa je pravzaprav vse. Nekakšne bledikaste koprene nad nizom ne more
odstreti niti barvitost voditelja, za katerega
je mogoče domnevati, da je med snemanjem
nosil za dvojno garderobo oblačil.

