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VALČKA (2.DEJANJE 1.PRIZOR)

V tem odlomku Klara obišče Simona v zavodu Svoboda osvobaja. V tem

prizoru spoznamo Klaro kot osebo, spoznamo pa tudi njen odnos do Simona.

Simon razloži Klari, da so v tem zavodu vsi blazni, najbolj pa tisti, ki bi morali

paciente zdraviti. Pove ji tudi, da mu želi doktor odrezati nogo, vendar pa mu

Klara ne verjame in ga prepričuje, da bo v zavodu ostal en mesec.

Klara je mirna in dobimo občutek njene odtujenosti od Simona. Simon je

živčen, hodi po sobi.

Simon želi  zaupati  Klari  svojo stisko,  vendar ga ona noče in ne more

razumeti, saj ne ve, kaj se v zavodu resnično dogaja. Simon ji razlaga, da so v

bolnišnici  vsi  nori,  ker  mu želijo  odrezati  zdravo nogo.  Vendar pa ga Klara

skuša pomiriti s ponavljanjem besed, s prvoosebnim govorjenjem in z besedico

»hej« (...«Verjemi mi, prosim te, prosim, da si tukaj za en mesec, a slišiš, za en

mesec.«...).  Vendar pa beseda »hej« Simona spravlja v obup, saj s  to besedo

Klara kaže svojo odtujenost in nepripravljenost pomagati. To spozna kmalu tudi

Simon. Po tem spoznanju začne Simon šepati in postane Drohojowski. Simon

prične govoriti raztreseno (bolničarji so pazniki in pacienti so zaporniki). Takrat

se  ga Klara boji,  ne razume ga več.  Kmalu za tem pride Volodja in odpelje

Simona v prisilnem jopiču.

V tem odlomku se Klara izkaže kot zelo hladna ženska, ki ji je bolj malo

mar za svojega moža. Njeno nasprotje pa je Ljubica, ki s svojo bližino in toplino

Simona pomirja. Ljubica je tudi edina, ki Simona posluša in mu skuša pomagati.

Z njo se tudi Simon dobro počuti in ji zaupa, saj v zavodu nimata, ne Ljubica ne

Simon, nobenega drugega, ki bi jima pomagal.

V  tem  prizoru  so  v  didaskalijah  izražena  čustvena  stanja  oseb  (prva

didaskalija) in odnos, ki ga ima Klara do Simona.



Ta prizor je pomemben v celotni drami zato, ker v njem spoznamo odnos

med  Simonom  in  Klaro.  S  spoznanjem  tega  odnosa  razumemo  Simonovo

čustveno stanje, ki ga izraža v naslednjih prizorih in razumemo tudi, zakaj je

Simon prišel v zavod.


