
V službi zla
Nebeški odred v SLG Celje

Zadnja predstava v Slo-
venskem ljudskem gle-
dališču Nebeški odred se
ukvarja s tematiko druge
svetovne vojne in koncen-
tracijskih taborišč. Zanjo
so se v gledališču odločili,
saj menijo, da se 75 let po
grozovitih dejanjih naci-
stične Nemčije ponovno
krepijo vzorci, ki so zelo
podobnim tistim, ki so
nekoč privedli do holoka-
vsta. Med namestitvenimi
begunskimi centri in naci-
stičnimi taborišči ni veliko
razlik, razmišljajo ustvar-
jalci predstave.

Dogajanje drame je posta-
vljeno v Auschwitz in pripo-
veduje zgodbe o taboriščni-
kih »sonderkommandih«.
Ti so v taboriščnem jeziku

imenovani tudi nebeški od-
red in se morajo odločiti, ali
bodo takoj ubiti ali si bodo
življenje podaljšali s sode-
lovanjem z SS-ovci. Režiser
pretresljive drame, ki opo-
zarja na grozote vojne, je
mladi Juš A. Zidar. Nagra-
jeno besedilo zastavlja vpra-
šanje, ali je holokavst dal za-
dostno obrambo pred tem,
da se kaj podobnega ne bi
ponovilo. »Mislim, da se je
kasneje v 20. stoletju poka-
zalo, da Auschvvitz ni izoli-
ran primer etičnega čiščenja.
Zato je treba z občutljivo-
stjo in s sočustvovanjem
do žrtev ponovno izprašati
vsakdan.« Besedilo odpira
tudi vprašanji, kako daleč
je človek pripravljen iti za
ohranitev lastnega življenja

in kaj vse je sposoben storiti
sočloveku, da bi rešil sebe,
dodaja Juš A. Zidar. »Pred-
stava ne govori samo o nem-
škem zločinu, ampak tudi o
tem, da je množična morija
mogoča v administrativno-
-birokratsko do skrajnosti
organizirani družbi, kjer se
vsa odgovornost prelaga na
izvrševalce, ki so prisiljeni v
morijo oziroma nimajo no-
bene izbire.«

V sklopu prve slovenske
uprizoritve drame je v sode-
lovanju z Muzejem novejše
zgodovine Celje v gledališču
do konca junija na ogled
razstava z naslovom Sloven-
ci v koncentracijskih tabori-
ščih in njihova zapuščina.

BGO
Foto: Jaka Babnik

Dramo Nebeški odred je Oorde Lebovič napisal z Aleksandrom ubrenovicem po lastnih izkušnjah v drugi
svetovni vojni v nemškem koncentracijskem taborišču Auschvvitz.
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ČetrtekDržava: Slovenija

Doseg: 146.000

Stran: 10

Površina: 248 cm2 1 / 1


