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Zala Dobovšek,

dramaturginja

Zgodba o Krabatu, bistrem štirinajstletnem dečku siroti, ki se v stiski zateče 

v skrivnostni Črni mlin, je eno najbolj poznanih del nemškega mladinskega 

pisatelja Otfrieda Preusslerja. S tem fantazijskim romanom je Preussler že pred 

dobrimi štirimi desetletji mlade bralce seznanil z motivi črne magije, čarovništva 

in višjih sil, ki danes veljajo za najbolj priljubljen mladinski literarni žanr. 

Pustolovščina dečka Krabata se začne v trenutku, ko sklene dogovor z Mojstrom, 

gospodarjem Črnega mlina. Krabat ob vstopu v mlin še ne sluti vseh sumljivih 

in skrivnostnih okoliščin, v katere je pahnjen, a kmalu čarovniški triki postanejo 

njegov vsakdan. Črna magija je privlačna vaba in obenem oster nož, zato 

v Črnem mlinu, kjer je poleg Krabata še enajst vajencev, celotno dogajanje strogo 

in neprizanesljivo nadzira Mojster. Krabatovo navdušenje nad letenjem nenadoma 

predrami uvid v »zahrbtno« podobo mlina, v katerem se na skrivaj meljejo kosti 

in zobje, še bolj pretresljivo pa je spoznanje, da se vsako leto v imenu črne magije 

žrtvuje življenje enega vajenca. Začaran in zlovešči krog črne magije zmore 

presekati le ena sila – ljubezen. Ljubezen, ob njej pa še prijateljska pripadnost 

in pogum presežejo nedotakljivost črne magije in naposled dokončno premagajo 

na videz nepremagljivo.

Odrska priredba zgodbo o Krabatu prikaže skrčeno in skozi ključne situacije 

v romanu, pri tem pa se osredotoči na kontrastne motive ljubezni in sovraštva, 

izdaje in zaupanja, poguma in strahopetnosti. V prelivanju animacije, igre, videa 

in v živo izvajane glasbe poskuša zajeti magičnost in napetost zgodbe ter 

vzpostaviti gledališki dogodek, katerega atmosfero enakovredno sooblikujejo 

vsi omenjeni odrski elementi. Uprizoritev sledi Preusslerjevim motivom, a obenem 

velik poudarek namenja gledališkemu jeziku, spajanju videnega in slišanega ter 

simbolnim pomenom posameznih podob, glasbil in zvokov.

»Če nikdar nisi upal skočiti, 
ne veš, da imaš krila«

Izreži po pikčasti in 
prepogni po črtni liniji.

Postavi na ravno površino.
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