
Predlogi za pripravo na ogled predstave

Najbolj znano razli�ico zgodbe Piska� iz Hamelina sta zapisala brata Grimm v 
Nem�kih pripovedkah,objavljenih leta 1816, in jo poimenovala Otroci iz Hamelina.

Leta 1284 je v Hamelin pri�el nenavaden mo�. Rekel je, da je lovec na podgane. 
Me��anom je obljubil, da bo, �e mu pla�ajo, iz mesta pregnal vse mi�i in podgane. 
Me��ani so se strinjali in mu obljubili pla�ilo. Iz �epa je je potegnil pi��al in zapiskal. 
Iz vseh hi� so takoj pri�le mi�i in podgane ter se zbrale okoli njega. Skupaj z njimi je 
od�el proti reki Weser; na bregu reke je odlo�il svoja obla�ila, zabredel v vodo, �ivali 
pa so mu sledile in � utonile. 

Me��ani so bili re�eni nadloge, vendar so prelomili obljubo, saj niso hoteli pla�ati 
obljubljenega denarja. Piska� je razjarjen od�el, 26. jun�a zjutraj pa se je vrnil v 
mesto, oble�en v lovca z ogromnim rde�im klobukom. Znova je zaigral na svojo pi��al. 
Tokrat pa iz hi� niso pri�le mi�i in podgane, pa� pa otroci � deklice in fanti�i, med 
katerimi je bila tudi �upanova h�i. Gru�a otrok mu je sledila na goro, kjer so izginili. 
Vse to je videla neka varu�ka, ki je koloni nekaj �asa sledila, nato pa se je vrnila v 
mesto, kjer je raz�irila novico. Star�i so prestra�eni iskali svoje otroke. Takoj so na 
vse konce, po kopnem in po vodi, poslali sle, da bi na�li otroke. Vendar zaman. Sto 
trideset otrok je za vedno izginilo. Nekateri prav�o, da sta se dva de�ka vrnila � eden 
je bil slep, drugi pa nem, zato kraja, kamor je piska� odpeljal preostale otroke, nista 
mogla opisati.

Ulica, po kateri so otroci od�li iz mesta, se �e od 18. stoletju imenuje Tiha ulica. Tam 
nikoli ne ple�ejo in ne pojejo. Pri gori Poppenberg, v bli�ini Hamelina, kjer naj bi 
izginili otroci, so me��ani v opozorilo postavili dva kamna. Nekateri pa vendarle 

prav�o, da so se otroci vrnili z gore v Transilvan�i. 

Prebivalci Hamelina so neljub dogodek zapisali v mestno knjigo, na mestni hi�i pa 
stoji napis:

 Leta 1284 po Kristustu
 je Hamelin zaradi piska�a izgubil 
 sto trideset tukaj rojenih otrok.

Leta 1572 je dal �upan narediti cerkveno okno s podobo tega dogodka in napisom, 
natisnili pa so jo tudi na zlatnik.

·····

Eden najtemnej�ih likov iz nem�ke pravlji�arske zakladnice izhaja iz legende, 
povezane z mestom Hamelin v Nem��i. Pravzaprav gre za zgodbo z resni�no, 
zgodovinsko osnovo. 26. jul�a leta 1284 je iz mesta Hamelin izginilo 130 otrok. 
Zgodovinarji so na�li veliko razli�nih razlag za izginotje otrok. Nekateri ga pripisujejo 
kugi, ki je v srednjem veku pusto�ila po Evropi, nekateri mno�i�nemu preseljevanju v 
�asu nem�ke vzhodne kolonializac�e iz Nem��e na vzhod Evrope, nekateri celo 
kri�arskim vojnam in odhodu mladih ljudi proti jugu. Plemeniti gospod Augustin von 
Mörsperg je leta 1592 potoval v Hamelin in dal prerisati motiv na cerkvenem oknu, 
kjer se pojavlja piska�. To je najstarej�a upodobitev zgodbe Piska� iz Hamelina in 
dokaz, da je bila takrat �e znana in raz�irjena po nem�kih de�elah. Skrivnostnega 
tujca � piska�a oziroma lovca na podgane, ki je povezan z izginotjem otrok, � 



zgodovinarji opisujejo kot nekoga, ki je nova�il ljudi za preseljevanje na manj 
poseljena ozemlja na vzhodu Evrope ali pa za odhod na kri�arske vojne. Dokazano je 
tudi, da so �ele v 16. stoletju v zgodbo pri�le podgane in se povezale z izginulimi 
otroki in piska�em.

Kakorkoli �e, Piska� iz Hamelina je dobil domovinsko pravico v ljudskem izro�ilu in se 
preselil v �tevilne literarne, likovne in glasbene razli�ice zgodbe. 

Re�iser predstave Noriyuki Sawa je izjemno zanimiv gledali�ki ustvarjalec. 
Spoznajte ga skozi pogovor v gledali�kem listu predstave .Ribi� Taro

Pobli�e si oglejte mi�i in podgane: Mi� (latinsko ime rodu MUS) in podgana (latinsko 
ime rodu RATTUS) izhajata iz iste dru�ine mi�i voluharic in hr�kov (latinsko ime 
dru�ine MURIDAE).

�lovek se najpogosteje sre�uje z doma�o mi�jo (mus musculus). Mi� je glodalec in je 
velika med 7 in 10 centimetrov. Prebiva v �lovekovi bli�ini in si rada skrivoma privo��i 
hrano in poljske pridelke. Zato je ljudje nimajo preve� radi; pa vendar lahko postane 
hi�ni ljubljen�ek. 

Najbolj znani vrsti podgan sta �rna podgana (rattus rattus) in siva podgana (rattus 
norvegicus). Podgane so prav tako glodalci in so velike vsaj 12 centimetrov. So 
pregovorno bistre �ivali in zelo trdo�ive. Danes jih imajo ljudje v�asih tudi za hi�ne 
ljubljen�ke. 

V  srednjeve�kih mestih so bile mi�i in podgane huda te�ava. Higiena je bila takrat 
slaba, mi�i in podgane pa so bile �tevilne in so �ivele v neposredni bli�ini ljudi. 
Hranile so se z odpadki. Kugo so prena�ale bolhe, ki so �ivele v podganji dlaki. Tako ni 
nenavadno, da so podgane za�le v legende in zgodbe �e prav posebej v �asu 
srednjega veka. 

Podgana sodi med �ivali, ki jim ljudje pripisujejo kar veliko simbolnih pomenov. Ker 
je kar naprej la�na in zna najti pot do hrane, jo predvsem v Az�i povezujejo z 
bogastvom in denarjem, po drugi strani pa s pohlepom in skopostjo. Podgane se 
hitro razmno�ujejo, zato simbolizirajo plodnost. Veljajo pa za ne�iste, saj brskajo po 
smeteh. V zahodni simboliki so tako povezanane bolj z negativnimi lastnostmi. 
Podgana je tudi eno izmed dvanajstih znamenj kitajskega horoskopa.

http://www.lg-mb.si/ponovitve/ribic-taro/


Predlogi za pogovor po ogledu predstave

> Zgodba o Piska�u iz Hamelina naj vas spodbudi k razmi�ljanju o odgovornosti, ki 
jo prina�a dana beseda. �upan in me��ani so Piska�u obljubili pla�ilo za njegovo 
delo, po opravljeni nalogi pa so na obljubo pozabili. 

> Na odru je mesto in vsako mesto ima tudi smeti��e. Kako ravnate s stvarmi, ki jih 
dobite, in kako ravnate z odpadki, ki nastajajo vsak dan? 

> Poi��ite v knjigah in na spletu podobe razli�nih pi��ali. Morda tudi sami 
poskusite izdelati preprosto pi��al.

> Ali veste, da je pi��al, najdena pri , verjetno najstarej�e ohranjeno Divjih Babah
glasbilo na svetu. 

> V knji�nici poi��ite zgodbe, v katerih nastopajo liki, ki piskajo na pi��al. V 
slovenski ljudski zakladnici jih je kar nekaj. Pi��al nastopa tudi v naslovu ene 
najslavnej�ih oper. Poi��ite naslov in skladatelja te opere.

> Oglejte si spletno stran mesta  v Nem��i in spletno stran, ki govori o Hamelin
Piska�u iz Hamelina.

> Na spletu poi��ite zanimiv muzej v mestu Hamelin. Tam hran�o zbirko, ki lovca na 
podgane in njegovo zgodbo prika�e skozi stare slikanice, �lme, posnete gledali�ke 
predstave in glasbo, ki so jo skladatelji napisali po motivih zgodbe o piska�u iz 
Hamelina.

> Ve� o mi�ih in podganah poi��ite v knjigah o �ivalih ali na spletu.

> V knji�nici poi��ite �e druge zgodbe, kjer nastopajo mi�i in podgane. Dve od njih 
sta basni starogr�kega basnopisca Ezopa z naslovom Mestna in pode�elska mi�, 
druga pa Lev in mi�. Francoski basnopisec Jean de La Fontaine je zapisal basen z 
naslovom Podganje zborovanje. Tudi v slovenskih basnih in �ivalskih pravljicah 
nastopajo mi�i. Poznate morda zgodbe angle�ke pisateljice Beatrix Potter? V njih 
najdemo poredne mi�ke in nekaj zelo hudobnih podgan. Malo starej�i boste z 
veseljem prebrali zgodbo o podgani z naslovom Walter, ki jo je zapisala Barbara 
Wersba. Preberite �e zgodbo Svetlane Makarovi� o Saprami�ki, eni najslavnej�ih 
mi�k v slovenski literaturi, in ne pozabite na Pekarno Mi�ma�. 

> Na spletni strani na�e nacionalne televiz�e si oglejte njihov »za��itni znak« in 
razi��ite, kateri slovenski kipar je avtor kipa, ki stoji v parku Tivoli v Ljubljani.

> Piska� iz Hamelina v nekaterih drugih jezikih:
 The Pied Pipper of Hamelin, angle�ko
 Rattenfänger von Hameln, nem�ko
 Krysa� z Hameln, �e�ko
 Il pi�eraio di Hamelin, ital�ansko
 Le Joueur de �ûte de Hamelin, francosko
 A hamelni patkányfogó, mad�arsko
�e ve� prevodov najdete na spletu, �e vnesete enega od zgornjih naslovov v 
Wikiped�o in i��ete med razli�nimi jeziki.

http://www.divje-babe.si/
http://www.hameln.de/
http://www.hameln.de/tourismus/rattenfaenger/

