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Ana Obreza: Iskalci zlata
»Ali ste vedeli, da je povprečna življenjska doba iskalca zlata enaka vloženemu času iskanja 
deljenem z vloženim iskateljskim trudom?« Dramsko besedilo Iskalci zlata v svoji 
eklektičnosti, zgoščenosti prizorov, širokem naboru motivov, preskokih, nepričakovanih 
povezavah, v privzdignjenem, na trenutke deklamacijskem jeziku v ozadju skriva natančno 
strukturo parov, ki si tiho postavljajo eno in isto vprašanje. In zdi se, da na Driadino vprašanje 
»Kaj je zlato?« kljub ›pravilnemu‹ odgovoru, ki ga poda Herakles, lahko sami iščemo še 
drugačen odgovor, misel, ki se poraja ob prebiranju besedila. Noe in Joe, Herakles in Driada, 
Fjodor in Mihail, Zaročenka in Zaročenec, Ferdo in Magda (prepoznavni liki iz domače in 
svetovne literature in gledališča) … so iskalci odnosa, nedosegljivega in neuresničljivega. In 
ko Vladigon in Estramir, malo pomešana lika iz Beckettove absurdne drame Čakajoč Godota, 
ne moreta do zlata, ki leži v ustih trupla (kako prikladno, poleg mrtvega jezika), ter se v 
prepoznavno beckettovskem slogu poslovita od njega, ugotovimo, da je za osebe v besedilu 
spoznanje o nezmožnosti odnosa osvobajajoče. Kljub prevladujoči iskalski noti, tako rekoč že 
poslanstvu, ki zastavlja veliko in večno vprašanje o ljubezni, je takšen obrat presenetljiv, še 
bolj pa njegov učinek. Strah pred izgubo zavezujočega odnosa, ki ves čas zamolklo ždi v 
ozadju besedila, se razblini. Besedilo vznemiri ne le tematsko, ampak kot igra pomenov, 
parafraz in asociacij, odpira številne možnosti uprizoritve, a kljub natančnosti prizorov 
potrebuje še temeljit razmislek o dramski pisavi in jeziku.



Ana Obreza, rojena na višku poletja v začetku 
devetdesetih let, je otroštvo in zgodnje mla-
dostništvo preživela v objemu notranjskih 
gozdov. Ko je pri petih letih odkrila branje in 
pisanje, se je začelo njeno trajno ljubezensko 
razmerje z jezikom, dve leti zatem je svoje 
srce zapisala še violini in glasbi. Po zaključeni 
klasični gimnaziji je tako pričela s študijem 
dramaturgije na ljubljanski AGRFT ter nada-
ljevala z učenjem violine na KGBL. Njeno na-
daljnjo hojo so posebej zaznamovali: izkušnja 
prostovoljnega dela v Boliviji, sedemmesečna 
študijska praksa v SSG Trst, sodelovanje v 
igralnih procesih Godalkanja in wwoof-anje 
na Portugalskem – predvsem pa vsa srečanja 
in soočenja z drugimi in s seboj. Venomer se 
zaljublja v različne kulture in jezike, ljubi dia-
log, strastna je v odkrivanju neštetih plasti 
človeške narave ter bolj in bolj predana zbli-
ževanju z Zemljo, prisluškovanju njenim 
zgodbam – ter resnicam Neba. Da njena  
misel teče, da se njena pljuča širijo in stiskajo, 
da njene roke in noge delujejo in da njeno 
srce poje, nujno potrebuje vodo, zrak, zemljo 
in ogenj. Doma je na poti, trenutno ji zavetje 
daje topla skupnost ekovasi v Švici.

{V visoki travi.}

Joe
Kaj iščeva v tej visoki travi? Zaklad je vendar 
zakopan na drugi strani sveta.

Noe
Gledava, če je v travi zaspal kakšen pravičnik. 
Zbuditi ga morava in vzeti s seboj na pot.

Joe
Kaj je to pravičnik? In zakaj bi ga jemala s 
seboj?

Noe
Pravičnik je pravičen človek. Sveti se. Kot 
zlato se sveti. (Premolk.) Potrebujeva ga, da 
nama bo svetil v temi.
(Tišina.)

Joe
Tu ga ni. Tu so same rdeče gozdne jagode.

Na AGRFT si študirala dramaturgijo in 
scenske umetnosti. Je bil študij odločilen 
za nastanek Iskalcev zlata? Kakšna je prav-
zaprav geneza besedila?
Za stvarjenje Iskalcev zlata so bila odločilna 
zgodnja mlada majska jutra, pogled v svetle-
če se nebo skozi strešno okno, podarjajoče 
ptičje petje in vprašanje, kaj je zlato. Bilo je 
leta 2014 in obiskovala sem prvi letnik druge 
stopnje študija, ki je živost mojega iskanja 
gotovo v marsičem podprl ter mu v danem 
trenutku pomagal najti obliko, da se je lahko 
izrazilo kot dramsko besedilo.

Iskalci zlata so igra, ki se – v obliki epizod – 
dogaja v imaginarnem oziroma nedoločlji-
vem svetu. Zdi se, da z dvojico Joe – Noe, ki 
v igro stopata kontinuirano, ter z osebami, 
ki se pojavljajo znotraj sklenjenih prizorov 
vse do zaključne dvojice Vladigon – Estra-
mir, prehodimo čas od Noeta do Becketta. 
Kaj te je vodilo pri snovanju posameznih 
epizod, fragmentov besedila? Je bil refe-
renčni material prisoten že vse od začetka?
Vodilo me je vprašanje samo – kaj vodi 
človeštvo, kaj določa naše intimne izbire in 
oblikuje naša izkustva? O tem sem se hotela 
pogovoriti z ljudmi različnih krajev in časov. 
Večina karakterjev, ki so z mano želeli deliti 
svojo zgodbo, svojo resnico, je vzniknila že 
spočetka ob boku z vprašanjem, nekaj se jih 
je opogumilo k besedam v času intenzivnega 
poslušanja, nekaj pa si jih je tudi premislilo 
in kljub predhodni napovedi srečanja odšlo 
svojo pot skupaj s svojim odgovorom.

Igri bi lahko pripisali poetični značaj. Ko-
likšen vpliv, če sploh, ima na tvoje pisanje 
slovenska poetična drama? Kateri so sicer 
tvoji dramski zgledi?
Težko govorim o direktnem vplivu slovenske 
poetične drame, menim pa, da tako kraj kot 
zgodovina, ki ju živimo kot narod, skupaj z 

jezikom na določenih nivojih oblikujeta naše 
življenjsko izkustvo – in tako se morda to kdaj 
tudi sorodno izrazi. Čeprav sem se ob pisanju 
Iskalcev zlata zabavala ob uporabi določenih 
dramskih modelov (vprašala sem se, kako bi 
pisala, če bi npr. pisala antično dramo, miste-
rij ali antidramo) in spoštujem marsikaterega 
dramskega pisca, se ne želim zgledovati po 
nikomur, temveč se skozi pisanje zgolj bližati 
iskri, ki (me) oživlja. Hkrati se zavedam, da 
kdor ni dedič, ne more biti pionir – vedno 
je pred nami že nekdo nekaj rekel, pisal, 
poskušal, iskal, najdeval in zgolj s svojim de-
lovanjem klical k našemu lastnemu izrekanju, 
pisanju, poskušanju, iskanju, najdevanju. 
Čutim podporo in sopotništvo sorodnoduš-
nih iskalcev vseh prostorov in časov – in sem 
hvaležna.

Kako pa ocenjuješ kondicijo sodobne 
slovenske dramatike? Ali kot predstav-
nica mlajše generacije opažaš dialog ali 
pomanjkanje dialoga med dramatiko in 
gledališčem?
Za ocenjevanje kondicije se ne čutim kom-
petentno, saj v zadnjem času nisem prebrala 
kaj dosti slovenskih dramskih tekstov. Kolikor 
sem seznanjena z dogajanjem na področju 
dramskega pisanja, imam občutek, da sta 
zanimanje in želja pisati za gledališče živah-
no živa v moji generaciji in da je prostor za 
rast dialoga med dramatiko in gledališčem 
še precejšen. Verjamem, da bi si gledališča s 
tem, ko bi sprejela na svoj repertoar morda 
obrtno nepopolna, a s strastjo do življenja 
napisana besedila, razširila pljuča ob svežem 
vetru, ki bi zavel po predolgo zaprtih hodni-
kih. Da bi dihali – na dialog!
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