
Ni dvoma, Mario Galunič si ne-
verjetno dolgo in neverjetno vztraj-
no prizadeva za lasten slovenski (in
Slovencem lasten) televizijski razvedrilni iz-
delek. Četudi bi mu kdo očital, da »se vrne
skozi okno«, ko ga z ekrana odženeš skozi
vrata, je njegova nedeljska zmes vendarle
edina, ki je »naša« in ki je vsaj delu manj zah-
tevnih, zato pa številčnejših tv gledalcev pre-
prosto dovolj za tv zabavo. Zahtevnejši seve-
da ne prenesejo zlahka voditeljevega glasov-
nega nasilja, stalnega spraševanja, ali uživa-
mo, umetno spodbujanega ozračja, njegovih
nenehnih napovedi in odpovedi vsakega
najmanjšega koraka, ki ga kdo naredi v (še
vedno enako dolgočasnem) studiu. Največ-
krat se zdi kot prijazen učitelj, ki vztrajno
vbija preprosto snov v glave nekoliko lene-
mu in malo gluhemu osnovnošolskemu ra-
zredu.

Presežek novega cikla je prav gotovo prese-
netljivo dobro izpeljano plesno tekmovanje
znanih imen. Žal o tekmovanju, njegovih ci-
ljih, poteku … vso oddajo vsebinsko ne izve-
mo ničesar. Je to morda malce zgrešeno poj-
movanje dramaturgije napetosti? Zvezdana
Mlakar po Ani Lizi nima lahkega dela, a je
prvi nastop dokaj dobro prestala. Upamo
lahko samo, da ji počasi, ko bo teren že var-
no njen, ne bo treba lika tako močno vulga-
rizirati. Škoda, da je iz odpovedne špice pre-
malo videti, kdo je avtor njenega teksta. Po-
misleki: neopazna, rutinska režija, oddaja je
za tretjino predolga, zato je brez dinamike,
varčevanje pri gostih (manjše število, vablje-
nje ljudi iz lastne hiše), res neokusno in ne-
lojalno do drugih pevcev, ki imajo prav tako
celovečerne koncerte, pa je bilo kričeče ogla-
ševanje koncerta gostje Nuše Derenda; in
dejstvo, da na njem sodelujeta tudi hišna or-
kestra RTV, ni za to prav nobeno opravičilo.

Najbrž lahko drži, da publika, ki bi
ji lahko rekli poznavalska ali vsaj za-
interesirana, 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 pod-
pisali Maja Weiss kot režiserka in Barbara
Sušec Michieli kot scenaristka z režiserkino
pomočjo, verjetno lahko prijetno preseneti-
la, saj je razkrila izredno premočrtno, moč-
no osebnost, ki je v življenju tako rekoč
zmeraj vedela, kaj hoče.
Oddaja je to silno moč pokazala z obilico iz-
brskanih 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 por-
tret aristokratinje Frančiške Eppich, ki jo je

hrepenjenje po
velikem svetu
odtegnilo uči-
teljskemu pokli-
cu 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 ar-
hiva, je bilo v tistem času ženskam v gledali-
škem poklicu težko, naporno se je bilo uve-
ljaviti, 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 zače-
tek igralske kariere sta ji bila na primer Lju-
bljana 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 Mannhei-
ma prek Berlina in Gdanska do Sarajeva,
Beograda in nazadnje Ljubljane, kjer si je di-
va privoščila vilo na imenitni lokaciji. Gle-
dljiva oddaja o veliki zvezdi.
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»Vse ostalo je zame nič ...« Stara vztrajnost
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Hočem osvojiti svet. Dokumentarni portret
igralke Marije Vere. TV SLO 1, 21. 2. 2006

Bogi Pretnar

Spet doma.
Razvedrilna oddaja.
TV SLO 1, 26. 2. 2006.

Intervju z Zvezdano Mlakar
na straneh 6–7.

Štiridelni sprehod po zgodovini tu-
kajšnjega jezika v režiji Slavka Hre-
na je primer oddaje, ki ji na prvi po-
gled pravzaprav ni kaj očitati, delo je opra-
vljeno korektno, sodelujoči so kompetentni,
vizualni del je bogat, pa vendar se ves čas gle-
dalcu lahko zdi, da nekaj manjka. Gre seve-
da za to, da ni takoj jasno, komu je zadeva

sploh namenjena. Za del publike je vse, kar
v oddaji pove voditelj (in soscenarist) Mar-
ko Stabej s svojimi gosti, novo in zanimivo,
nekaterim se najbrž vse videno in slišano zdi
še preveč znano.
Ni takoj razvidno, ali hoče biti pregledova-
nje posameznih postaj pri vzniku in odrašča-
nju slovenščine nekako magazinsko zabavno
(po tej plati manjkajo v nizu pikantnejši de-
tajli, 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 zdaj-
šnjosti, torej od Trubarja in levitve sloven-
ščine v evropski knjižni jezik, prek poljudne
obdelave dialektov, načrtnega uveljavljanja
slovenščine v razsvetljenskih časih in zaveda-
nja, 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 nacional-
na zastava.
Nekaj sočnosti so k tej zgodbi dodale izjave
oziroma sintetična mnenja tukajšnjih po-
znavalcev (na primer, kaj Jože Toporišič
meni o Kopitarjevem ali Metelkovem do-
metu itd.), to pa je pravzaprav vse. Neka-
kšne bledikaste koprene nad nizom ne more
odstreti niti barvitost voditelja, za katerega
je mogoče domnevati, da je med snemanjem
nosil za dvojno garderobo oblačil.
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Kratka zgodovina
slovenskega jezika. TV
SLO 1 ob torkih. 1–3.


