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SARAJEVO



Sarajevo (9. 9. 1909 – 10. 11. 1909), 
iz pisem Lavoslavu Schwentnerju

- Čez teden dni Ti pošljem rokopis drame. Ampak sporoči 
mi, če bi mi hotel vsaj nekaj na roko plačati; vsega ne. 
Drama bo napravila večji kraval nego Za narodov blagor. 
Naredil sem veren portret naših sedanjih nadvse umazanih 
političnih razmer. Če pride na oder, bodo tulili; in priti mora! 
(10. 9.)

- Konec bo resen, toda ne tragičen. (22. 10.)

- Ta drama je faktično moje največje delo. Delal sem na nji 
intenzivno cele tri mesece, zato je zgrajena od kamna. V 
prvih dveh aktih prevladuje satira, v tretjem se pričenja 
tragika. (26. 10.)



Plakat za uprizoritev 11. 12. 
2019, SNG Drama Ljubljana



HLAPCI : klasična zgradba v petih dejanjih

I. dejanje, ekspozicija: Jermanova ljubezen do Anke, čakanje na izid 
volitev
II. dejanje, zaplet: župnikova zahteva, naj se pokorijo oblasti, 
prilagajanje učiteljev, Jermanova neuklonljivost
III. dejanje, vrh: pogovor med Jermanom in župnikom ter 
Jermanova odločitev, da »iz hlapcev napravi ljudi«, materino 
nasprotovanje
IV. dejanje, razplet: zborovanje in Jermanov govor
V. dejanje, iztek dogajanja (odhod na Goličavo, želja po materinem 
blagoslovu, misel na smrt). Ni fabulativne zaokroženosti, konec 
ostaja odprt.



HLAPCI: dramski prostor

Javni, družbeni prostor: I., II., IV. dejanje 
(vrt pred županovo krčmo, zbornica 
oziroma šolska knjižnica, krčma)

Zasebni, intimni prostor: III. in V. dejanje 
(Jermanova soba)



HLAPCI

Geni: Nazadnjaštvo je dobro, naprednjaštvo je dobro, 
najboljše pa so pečene piške.

Jerman: To je slabo znamenje za človeka, ki ni rojen za 
junaški posel, pa ga mora opravljati, ker se je svet tako 
zaobrnil …

Hvastja: Kaj izprašuje drevo v samoti, čemu rasti. Raste, 
doraste, strohni. Bog sam ve, čemu ga je bil tja postavil.

Župnik: Prepričanje, naziranje, mišljenje, vera in kolikor je še 
teh besed – ne vprašam vas zanje. Kajti ena beseda je, ki je 
živa in vsem razumljiva: oblast. 
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