
ČITALNIŠKA DRAMATIKA
 Oče čitalnic je dr. Janez Bleiweis (1808-1881). 
Prizadeven narodni buditelj je kulturno politiko 
usmerjal predvsem v politične namene. Hotel je 
prebuditi meščansko družbo k narodni zavednosti, 
obenem pa izobraziti kmečki stan. V čitalniških 
BeseDAH je oživil program iz leta 1848, ki je obstajal 
v spodbudnih deklamacijah, petju in glasbi pa tudi v 
dramskih igrah.
Zaradi zapletenega narodnega položaja tem laže 
razumemo tedanjo dramatiko, bodisi tisto, ki se 
je opirala na zgodovino in se vsaj od daleč bližala 
klasiki, bodisi na  tisto z družbeno dramatiko, ki so jo 
gojile čitalnice. Zato v zgodovinskih zgledih srečamo 
motiviko narodnega izdajstva, sebičnosti in častihlepja 
(Car Lazarjeva smrt), pa tudi zglede poguma in sloge, 
zmage nad narodnimi sovražniki (samo)

 Vilharjevo Pošteno deklico bomo uprizorili kot historično 
rekonstrukcijo čitalniških uprizoritev, ne bo pa posmeh 
takratnim prizadevnim, pa četudi včasih nebogljenim  letom 
domače gledališke preteklosti.

 Nasprotno pa se je dramatika čitalnic prilagajala 
zabavnemu značaju prireditev; narodna vprašanja 
je jemala z lahkotne strani, ne tako, da bi s smehom 
izpovedovala resnico, temveč, da s smehom podira 
nelepo resničnost.

Miroslav Vilhar
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Drugi metulj... 
Lojze Ropret, Lucija Grm

Prvi metulj...
Branko Pečelin,  Lucija Grm

Prav ti je,  doma imam zate poseben čaj... 
Zlata Trampuš, Branko Pečelin, Lojze Ropret, Mojca Firm logar
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Vilharjeve igre imajo izrazit 
čitalniški značaj. Ta politik in 
narodni buditelj je že 1849 zložil 
romantično spevoigro Jamska 
Ivanka, v šestdesetih letih pa je 
prirejal kratke igrice, ki so glede 
jezika boljše, kot Bleiweisove 
izdaje in slogovno čistejše. Izmed 
njegovih iger (1865-1866) so tri 

prirejene; Filozof, Piké in servus petelinček, tri pa izvirne; 
Detelja, Župan in Poštena deklica.
V vseh teh smešnih šaloigrah čutimo najpreprostejšo poučnost; 
v ljubezni zmagata pamet in srce (Poštena deklica), narodni 
odpadnik ali tisti, ki ne spoštuje ali ne zna slovenskega jezika, 
je oškodovan ali osramočen. V vsej poučnosti in zabavnosti pa 
je v njih tista čitalniška preproščina, ki je bolj ustrezala okusu 
nezahtevnega gledalca, kot, da bi blažila nravi ali pospeševala 
zdravo narodno zavest.
Pisal je tudi slovenske budnice, idilične šaljive in politične 
pesmi, ki jih je veliko tudi uglasbil, danes pa so že ponarodele.
Vilharjevo najpomembnejše politično dejanje je bilo izdajanje 
časopisa Naprej  (1863), ki ga je urejal Levstik: zaradi 
svobodoljubnih idej pa je bil časopis ukinjen - Vilhar pa zaprt.

                 Miroslav vilhar
7.9.1818 Planina pri Rakeku
6.8.1871 Kalec pri Pivki
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KUD PIRNIČE 
Napravi v četrtek, 11. novembra 2021,
pervikrat v zabavo in poduk priredbo

za OTH Pirniče, izvirno šaloigro
Miroslava Vilharja

Praizvedba besedila je bila leta 1866 
v stari čitavnici v Ljubljani.

PReDsTAVA NIMA ODMORA

Per altro hočem, 
da me vsak časti, dokler sem časti vreden.
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Poko je manjkalo, da ju natepem
Dare Bogataj, Lucija Grm
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Projekt je uresničen s pomočjo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
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