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SAŠA PAVČEK JE dramska in 
filmska igralka, prejemnica Borštni-
kovega prstana za življenjsko delo, 
profeso rica na AGRFT, pesnica, ese-
jistka in dramatičarka. Je tudi 
predsednica Združenja dramskih 
umetnikov Slovenije in Sklada 
Jerneja Šugmana. Zavzema se za 
stanovske kolege in večjo naklonje-
nost kulturi. Diha s časom in nas 
preseneča z raznoli kostjo svojih del 
ter z vero v človeka. V njenih delih  
in osebni drži odkrivamo njeno 
občutljivost in moč. Kdo je ne pozna? 
Saša Pavček je tiha bojevnica besed. 
S svojimi deli in zavzetostjo se bori 
za humanistične vrednote in išče 
resnico.  

S Sašo sva se srečali v Drami in v 
topli svetlobi, prijetnem ambientu 
ter ob zelenem čaju poklepetali o 
vlogi žensk, poeziji, navdihu ... in 

zlati ribici.
Reader's Digest: Marec je mesec,  
v katerem ženske praznujemo svoj 
dan. Kaj bi ob 8. marcu zaželela 
ženskam sveta? 
Da bi v vseh okoliščinah ohranile 
samospoštovanje. Ne glede na živ-
ljenjska obdobja, ki ženskam prina-
šajo nove preizkušnje, in ne glede  
na različne kulture, v katerih živijo, 
želim, da ženska nikoli ne bi sprejela 
vloge žrtve. V vsaki ženski je moč za 
ustvarjanje novega in za ohranjanje 
življenja. Želim, da te kreativnosti, ki 
lahko prerodi njih in svet na bolje, ne 
bi nihče uničeval. Niti ženske same.   

Kako vidite vlogo žensk v družbi, pa 
tudi gledališču, poeziji, umetnosti?
Na srečo se je začela vloga žensk spre-
minjati in je morda za kanec več mož-
nosti, da so to, kar so: ustvarjalne, ➸

SPRAŠEVALA JE: BARBARA JAKŠE JERŠIČ

Saša Pavček, zagovornica vrednot  
humanizma in iskalka resnice
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Tiha bojevnica

OD BLIZU
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Besede, ki bivajo znotraj 
mene, so tihe in iskrene. 
Čakajo, da jih zaslišim.
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spodbujevalne, ovezovalne, odgo-
vorne, delavne, nadarjene, drzne in 
samosvoje. Močni ženski liki na 
odru, filmu, v sodobni literaturi bi  
lahko okrepili pogum in samozavest 
žensk v družbi.           

V filmu Luzerka Urše Menart ste 
prepričljivo odigrali vlogo mame. 
Kakšna je? 
Tipična za današnji čas: zgarana me-
dicinska sestra, preo-
bremenjena, živčna ob 
brezposelnem možu, 
hčerki in babici. Toda 
ohranja upanje in brez-
pogojno ljubezen do 
hčerke ter ji želi samo-
stojnosti.    

Katera literatura vas 
privlači, navdihuje, 
prepriča
Moj zmagovalec je 
Dostojevski, globok, 
psihološko doživet, tudi 
madžarski Sándor Ma-
rai je tak, pa Kenzaburo Oe, Stepha-
ne Lambert itd. Pesmi Emily Dickin-
son, Louse Glück … Pisa teljice: Vir-
ginia Woolf, Alice Munro, Marguerite 
Yourcenar in Marguerite Duras,  
Ellena Ferrante. Cenim tudi domače 
klasike in sodobne avtorje. 

Kako doživljate oglasna sporočila? 
Vas spravljajo v smeh ali v slabo 
voljo? 
Oglasi, namenjeni trženju, so smeti. 

Pozdravljam pa vsa sporočila, ki oza-
veščajo ljudi, opolnomočijo žrtve, 
pozivajo k varovanju človekovih pra-
vic, okoljevarstvu, preprečevanju 
nasilja.      

So za vas besede žive podobe, obču
tja, glasovi, kako vas nagovarjajo?
Beseda me lahko ubije ali pa me 
oživi. Besede, ki bivajo znotraj mene, 
so tihe in iskrene. Čakajo, da ji zasli-

šim. Beseda poezije je 
pametna in ne tekmuje 
s podobo, z informaci-
jsko dobo. Kot igralka 
podoživljam, kar je 
nekdo iskreno napisal, 
to čutim, kot da bi se 
povezala z res nico iz 
preteklosti, ki mi 
dovoli, da jo pope ljem 
v prihodnost.     

Katera je vaša najljub 
ša knjiga iz otroštva, 
najstništva?
Rada sem poslušala 

plošče, še zdaj mi odmeva Martin 
Krpan Staneta Severja. Moje zatoči-
šče so bili Pionirska knjižnica, Mla-
dinsko in Lutkovno gledališče. Zmaga 
Pika Nogavička, pa Župančičevi 
Mehurčki, Juri Muri, Piki Jakob, dela 
Ele Peroci, Branke Jurce, Leopolda 
Suhadolčana, Vida Pečjaka, Julesa 
Verna ... 

Kdaj pišete? 
Zjutraj. Potrebujem čas in mir, zato 
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Na tej obli  
vsi smo nit,

ptica, človek, 
maček, kit,

ljubezen nas  
v eno spleta

za mir in blagor 
našega planeta!
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ne pišem redno, si pa kaj zapisujem: 
občutke, dogodke, ljudi, sanje. 

Kaj trenutno pišete? 
Končujem dramatizacijo pesnitve 
Rumi in kapitan. Imam precej nas-
topov ob izidu knjige, interpretiram 
pesnitev ob projekcijah ilustracij Ejti 
Štih. Na povabilo Mladinske knjige 
sem napisala tudi kratko prozo, ki je 
nastala na podlagi novih pretresljivih 
slik Ejti Štih.    

Ste vrhunska umetnica, a zdi se, da 
brez discipline preprosto ni mogoče 
izpeljati vsega. Kako obvladujete 
svoj čas, izzive, življenje? 
Če me stvar zagrabi, nimam občutka, 
da delam. Je bolj strast kot disciplina. 

Kako vidite prihod novih tehnolo
gij? Katere so njihove prednosti,  
pomanjkljivosti?
Tehnologija je odlično orodje, po-
manjkljivosti vidim bolj v človeku,  
če bo znal ohraniti pravo mero, živ, 

pristen stik s sočlovekom. 

Rojeni ste v znamenju bika. Vas 
vaša vladarka Venera omejuje? 
Venera me navdihuje, včasih se mi 
zdi, da me omejuje okolje, a najbrž 
omejujem samo sebe.    

Malce za šalo, malce zares, bi se 
pridružili ekipi Elona Muska v od
pravi na Mars? 
Da, šla bi na kavo na Mars, potem pa 
takoj nazaj domov še na turško.   

Kateri kraji so vam na našem mod
rem planetu najbolj pri srcu? 
Povsod, kjer je voda. Morje, jezero, 
reke, zelenje, cvetje. Pa tudi tam, kjer 
so ljudje, s katerimi se razumem.  

Kaj bi si zaželeli, če bi ulovili zlato 
ribico? 
Da bi ona vedno plavala v čisti vodi. 
Za vse njene potomce bi bilo dobro, 
za vse nas pa eno samo zdravje in 
dolgo življenje.  
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    R E A D E R ’ S  D I G E S T

Pesem se začne kot cmok v grlu,  
občutek krivice, domotožje ali hrepenenje.

ROBERT FROST

Drevesa so pesmi, ki jih zemlja piše na nebo.  
Ljudje jih podiramo in spreminjamo v papir,  

da beležimo svojo praznino.
KAHLIL GIBRAN

Ko pisatelji umrejo, postanejo knjige;  
navsezadnje to sploh ni tako slaba inkarnacija.

JORGE LUIS BORGES


