
REVIZOR?REVIZOR?REVIZOR?REVIZOR?    

 

Sobota, 21. januarja leta Gospodovega 2012, ob ... ob ... eee ... kaj pa vem, nekaj pred prvo ponovitvijo 

satirične komedije REVIZOR?REVIZOR?REVIZOR?REVIZOR?, ki se je imela zgoditi in se tudi je zgodila ob 20h, pač. Toliko, da si še lahko 

privoščiš normalno oz. glasno govorjenje v garderobi za odrom, ker gledalcev še ni v dvorani. Ja, v mali 

garderobi za odrom dvorane kulturnega doma v Šentjakobu. 

 

In naj kar takoj povem oz. napišem, da ne gre za Šentjakobsko gledališče zraven najbolj znane tržnice v 

ljubljanskem Centru, kot večina, ki ji prvič omenim KD Šentjakob, misli. Morda ne boste verjeli, ampak 

nekoč so šli neki družinski znanci kljub opozorilu, da kulturni dom v Šentjakobu ob Savi (v katerem se 

nahaja »domači« oder KD Šentjakob) ni Šentjakobsko gledališče na Krekovem trgu v centru Ljubljane, eno 

izmed »naših« predstav na domačih deskah gledat v Šentjakobsko gledališče. Kjer pa na plakatih in 

gledaliških listih za njih začuda, zame pa: seveda, ni pisal pravi naslov komedije, v kateri naj bi igrala in so 

jo zatorej šli gledat, in nadalje moja skromnost tudi ni bila zapisana v igralski vrsti oz. bi prej znal biti 

stolpec, pa tudi skakala ni po tamkajšnjem odru. 

 

Torej: govorimo o KD ŠentjakobKD ŠentjakobKD ŠentjakobKD Šentjakob, ki ima svoj uradni sedež v Kulturnem domu Šentjakob v Šentjakobu ob Kulturnem domu Šentjakob v Šentjakobu ob Kulturnem domu Šentjakob v Šentjakobu ob Kulturnem domu Šentjakob v Šentjakobu ob 

SaviSaviSaviSavi. V tistem Šentjakobu, ki skupaj z okoliškimi kraji Sotesko, Pečnikom, Podgorico, Dragomljem, Sotesko, Pečnikom, Podgorico, Dragomljem, Sotesko, Pečnikom, Podgorico, Dragomljem, Sotesko, Pečnikom, Podgorico, Dragomljem, 

Šentpavlom in PšatoŠentpavlom in PšatoŠentpavlom in PšatoŠentpavlom in Pšato sodi v župnijo Sv. Jakob ob Sžupnijo Sv. Jakob ob Sžupnijo Sv. Jakob ob Sžupnijo Sv. Jakob ob Saviaviaviavi. Sedaj je pa že vsem čisto jasno, o katerem 

Šentjakobu govorim oz. pišem, kajne? 

 

Skratka: zgoraj omenjeno soboto sedim na stolu v garderobi in se najprej prepustim spretnim rokam naše 

tokratne frizerke Bernarde, potem pa še enako spretnim rokam soigralke Špele, ki me do konca naliči. In 

ravno sredi slednjega opravila, ki ne uide ne nam, osmim igralkam, in ne v naše (beri: žensko) veselje našim 

trem fantom (igralcem), se k meni oprezno prikrade ToneToneToneTone    VrečarVrečarVrečarVrečar, predsednik, predsednik, predsednik, predsednik našega tako in drugače 

zanimivega in oh in sploh kulturnega društva. In vodja naše gledališke skupine. In naš soigralec, kakopak. 

Vsestranski človek pač. »Petra, rožica moja,« začne. Saj prijazen je vedno, ampak kanček previdnosti in 

morda obotavljivosti kažeta na to, da bi me gotovo rad nekaj prosil. In temu tako seveda tudi je.  

»A bi lahko napisala en članek?« In potem tiho. »Ojej! Članek?! Jaz?« »Ja.« Ojej! To je pa tako, če znaš 

kakšno vejico ali dve pravilneje postavit od ljudi okoli sebe. »Kakšen članek?« »No, za v časopis.« Aha. Vse 

tiho. No, zdaj mi je pač vse jasno: kakšen članek, za kateri časopis, o čem, zakaj, do kdaj,... Ni problema. 

»Nadaljnje podnapise, prosim.« »Ah, no, saj veš, predstavitev naše skupine in predstave. Za črnuško glasilo. 

Saj veš, ko gremo gostovat na Črnuče in če hočemo, da nas kdo pride gledat,...« mi mirno razlaga, medtem ko 

sem jaz v sebi vse prej kot v miru. O Bog, Marija sveta, Jezus Kristus in kar je še podobnega! »In koliko naj 



bo dolg?« »Ah, ni sile, stran A4 formata bo čisto zadosti.« »A.« V meni pa: Aaaaa, tako dolg! »In do kdaj 

naj bi bil napisan,« obotavljaje še vprašam. »Ah, imaš zadosti časa, do srede naslednjega tedna.« O Bog, 

Marija sveta, Jezus Kristus in kar je še podobnega. Za tako zaposlenega človeka, kot sem jaz zadnje čase. 

Bo pač treba še eno noč ostat buden, noben problem, kaj pa je to kaj takega. 

 

In tako sedaj ob 2h ponoči oz. zjutraj sedim za računalnikom, kravžljam možgančke in moledujem za 

navdih. Kajti, kaj hudiča in za vraga (naj mi g. župnik oprostijo) naj napišem?! Kako se je vse skupaj s 

sedanjo gledaligledaligledaligledališko skupinoško skupinoško skupinoško skupino začelo? Kako se je ta oblikovala daljnega leta 1994leta 1994leta 1994leta 1994 v preteklem stoletju oz. celo 

tisočletju? Takrat še vedela nisem, da kakšno KD Šentjakob sploh obstaja. 

 

Bi vam pa tisti »domačini«, ki so pripravili prvo igro omenjene gledališke skupine in sicer komkomkomkomedijo Hansa edijo Hansa edijo Hansa edijo Hansa 

WWWWeeeeigla NAMIŠLJENI ZDRAVNIKigla NAMIŠLJENI ZDRAVNIKigla NAMIŠLJENI ZDRAVNIKigla NAMIŠLJENI ZDRAVNIK, znali povedati, da se je skupina omenjenega leta Gospodovega 

oblikovala na pobudo prejšnjega predsednika KD Šentjakob ter kaplana šentjakobske župnije z namenom, 

da domače kulturno društvo, kakor že kar nekaj let pred tem, spet začne z domačimi gledališkimi 

predstavami (premierami, ponovitvami, gostovanji). In so mladi gledališki navdušenci pod režijsko taktirko 

Romana NovelRomana NovelRomana NovelRomana Novelllllijaijaijaija, izkušenega režiserja amaterskih gledaliških skupin, začeli guliti deske domačega odra. 

Zelo uspešno. Je bilo treba leto kasneje nanje položiti tapisom. In v veselje mnogih takratnih in bodočih 

obiskovalcev predstav njihove gledališke skupine ter seveda v neizmerno moje veselje nadaljevali. Kajti kot 

novinka sem se skupini v svoje neizmerno veselje imela čast pridružiti v naslednji gledališki sezoni pri 

študiju kasneje uspešno izvajane igre francoskega dramatika Jigre francoskega dramatika Jigre francoskega dramatika Jigre francoskega dramatika Jeana Anouilha POVABILO V GRADeana Anouilha POVABILO V GRADeana Anouilha POVABILO V GRADeana Anouilha POVABILO V GRAD. Bila 

povabljena, sprejeta in ostala.  

Sledile so nove igre, novi avtorji, novi teksti, tudi novi soigralci, pa večje vloge. VeseloigraVeseloigraVeseloigraVeseloigra enega največjihenega največjihenega največjihenega največjih 

slovenskihslovenskihslovenskihslovenskih dramatikovdramatikovdramatikovdramatikov Cvetka Golarja DVE Cvetka Golarja DVE Cvetka Golarja DVE Cvetka Golarja DVE NEVESTINEVESTINEVESTINEVESTI, katere največ ponovitev (gostovanj) smo našteli do 

današnjega dne.  

Pa komedijakomedijakomedijakomedija našega »bivšega južnega brata« Branislava Nušića ŽALUJOČI OSTALInašega »bivšega južnega brata« Branislava Nušića ŽALUJOČI OSTALInašega »bivšega južnega brata« Branislava Nušića ŽALUJOČI OSTALInašega »bivšega južnega brata« Branislava Nušića ŽALUJOČI OSTALI, kjer smo neizmerno, 

a le navidezno, žalovali, da bi dobili čim več pokojnikove zapuščine (saj veste, kako to gre, kajne?).  

Komedija ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA francoskega pisca veseloiger Marcela ArchardaKomedija ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA francoskega pisca veseloiger Marcela ArchardaKomedija ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA francoskega pisca veseloiger Marcela ArchardaKomedija ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA francoskega pisca veseloiger Marcela Archarda in veseloigra veseloigra veseloigra veseloigra 

OGNJENO SRCEOGNJENO SRCEOGNJENO SRCEOGNJENO SRCE    sloveslovesloveslovennnnsssskega pisatelja Janeza Švajncerjakega pisatelja Janeza Švajncerjakega pisatelja Janeza Švajncerjakega pisatelja Janeza Švajncerja, v katerih pa se na mojo žalost zaradi drugih 

obveznosti nisem utegnila odkritosrčno lagati pa tudi srce mi ni ne plalo ne gorelo v ognju.  

Na mojo srečo se je to spremenilo že z naslednjo sezono, ko smo se v komediji NITI TAT NE MORE komediji NITI TAT NE MORE komediji NITI TAT NE MORE komediji NITI TAT NE MORE 

POŠTENO POŠTENO POŠTENO POŠTENO KRASTI italijanskega dramatika DKRASTI italijanskega dramatika DKRASTI italijanskega dramatika DKRASTI italijanskega dramatika Daria Fojaaria Fojaaria Fojaaria Foja učili ne samo lagati ampak tudi krasti (od 

kuhinjskega pribora in stenskih ur do zakonskih žena ter mož) in bili pri tem bolj ali manj uspešni.  

V komediji francoskega dramatika Marcela Francka SREČA NA KREDITkomediji francoskega dramatika Marcela Francka SREČA NA KREDITkomediji francoskega dramatika Marcela Francka SREČA NA KREDITkomediji francoskega dramatika Marcela Francka SREČA NA KREDIT (v originalu Sreča na upanjeSreča na upanjeSreča na upanjeSreča na upanje) 

smo tekmovali za ugled ter se bili zanj pripravljeni zadolžiti do konca in tudi smo se – pa ne samo do konca 

ampak še čez.  



V naši predzadnji igri, komediji komediji komediji komediji slovenskega dramatikaslovenskega dramatikaslovenskega dramatikaslovenskega dramatika Marjana Marinca POROČIL SE BOM S SVOJO Marjana Marinca POROČIL SE BOM S SVOJO Marjana Marinca POROČIL SE BOM S SVOJO Marjana Marinca POROČIL SE BOM S SVOJO 

ŽENOŽENOŽENOŽENO, pa smo se poročali, ločevali, ponovno poročali, vmes prepirali in klofutali ter mimogrede prejeli še 

posebno prizposebno prizposebno prizposebno priznanje za najboljšo žensko vlogo po izboru regijskega selektorjananje za najboljšo žensko vlogo po izboru regijskega selektorjananje za najboljšo žensko vlogo po izboru regijskega selektorjananje za najboljšo žensko vlogo po izboru regijskega selektorja v sezoni 2006/07. Veste, katera 

igralka ga je prejela? 

 

Ah, vsega vam pa ne izdam. Tudi tega ne, kdo je revizor. Boste morali kar sami ugotoviti. Le zakaj bi 

namreč samo mi ugotavljali, kdo hudiča in za vraga (naj mi g. župnik še enkrat oprostijo) je ta nezaželeni 

revizor, ki za nameček v mesto prihaja incognito pa še s posebnimi navodili, in kako ga podkupiti (tudi to 

zveni nekam znano in aktualno, kajne?). Pa boste to tudi ugotovili?  

Če ste že kdaj brali ali gledali satiričnosatiričnosatiričnosatirično komedijo REVIZOR ruskega pisca Nikolaja Vasiljeviča Gogoljakomedijo REVIZOR ruskega pisca Nikolaja Vasiljeviča Gogoljakomedijo REVIZOR ruskega pisca Nikolaja Vasiljeviča Gogoljakomedijo REVIZOR ruskega pisca Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, si 

morda domišljate, da že veste, kdo je oz. pravilneje: kdo ni revizor. Pa naj vas »potolažim«, da temu ni 

tako, namreč: da tega ne veste. Vsaj ne, kar se tiče »našega« revizorja v naši priredbi omenjene svetovne 

klasike. Kajti pripravili smo vam zanimivo presenečenje. Zaradi nepričakovanega preobrata, ki ga v 

originalu ne boste našli, pa se zna zgoditi, da si boste našo predstavo zaželeli videti še enkrat. Da pa boste 

vedeli, katero predstavo naj bi si šli ogledat, naj vam povem oz. napišem, da gre za satirično komedijo 

REVIZOREVIZOREVIZOREVIZOR?R?R?R? v režiji naše nove mlade režiserke režiserke režiserke režiserke Mirel KnezMirel KnezMirel KnezMirel Knez in izvedbi Gledališke skupine Kulturnega Gledališke skupine Kulturnega Gledališke skupine Kulturnega Gledališke skupine Kulturnega 

društva Šentjakobdruštva Šentjakobdruštva Šentjakobdruštva Šentjakob. Pretekli vikend (20.01.2012) smo jo premierno uprizorili ter dvakrat ponovili (21. in 

22.01.) na domačih deskah, kjer jo bomo naslednjo nedeljo (29.01.) še enkrat »odskakali«.  

 

Potem pa gremo igralkeigralkeigralkeigralke (ženske imamo pač prednost, 

pravijo) BlankaBlankaBlankaBlanka    KanteKanteKanteKante, ŠpelaŠpelaŠpelaŠpela    ŠavsŠavsŠavsŠavs, MajaMajaMajaMaja    ArnežArnežArnežArnež, PetraPetraPetraPetra    

LikovičLikovičLikovičLikovič (oh, saj to sem jaz), MarjetaMarjetaMarjetaMarjeta    MedičMedičMedičMedič, AnaAnaAnaAna    BenoBenoBenoBeno, 

VericVericVericVerica Jurjavčiča Jurjavčiča Jurjavčiča Jurjavčič in AlenkaAlenkaAlenkaAlenka    DremeljDremeljDremeljDremelj pa igralciigralciigralciigralci TomažTomažTomažTomaž    

UsenikUsenikUsenikUsenik, ToneToneToneTone    VrečarVrečarVrečarVrečar ter ŽigaŽigaŽigaŽiga    KrižnikKrižnikKrižnikKrižnik, nevidna in 

neslišna šepetalkašepetalkašepetalkašepetalka ŽivaŽivaŽivaŽiva    MožinaMožinaMožinaMožina, tonski in lučni mojster tonski in lučni mojster tonski in lučni mojster tonski in lučni mojster 

MihaMihaMihaMiha    MiklavčičMiklavčičMiklavčičMiklavčič (dva v enem), »fernk mojster« Edvard»fernk mojster« Edvard»fernk mojster« Edvard»fernk mojster« Edvard    

HučHučHučHuč ter frizerka Bernardafrizerka Bernardafrizerka Bernardafrizerka Bernarda    AvsecAvsecAvsecAvsec v goste na lov za revizorjem.  

 

Pridete na lov za njim tudi vi?  

Kar se mene tiče, jaz vsekakor pridem. Tudi na »črnuško pomlad«. 

Pa vi? Pridete na lov za njim tudi vi? 

 

                                                                                           Petra Likovič,  

                      v Ljubljani, 26. januarja 2012. leta Gospodovega 

ob 3:13 zjutraj 


