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Pe 8 și pe 9 iunie 2015, studenții înscriși la cursurile de limba română 
din cadrul lectoratului de limba română de la Universitatea din Ljubljana 
(Slovenia), Facultatea de Litere, Departamentul de limbi romanice, au jucat 
pe scena teatrului Glej din Ljubljana scurta piesă de teatru scrisă de Matei 

Vișniec - În viața mea n-am citit o carte scrisă de un ucrainean. 
Piesa a fost pregătită în cadrul atelierului de teatru în limba română, 

organizat săptămânal, în al doilea semestru al anului universitar 2014 – 
2015, de către lectorul de limba română de la Universitatea din Ljubljana. 

La cursurile de teatru, au participat opt studenți sloveni (Tina Žerdoner 
Marinšek, Nives Celec, Meta Kompara, Dina Živković Hodžić, Sanja 

Sabolovič, Patricija Čamernik, Nika Kovačič) și un cadru didactic din cadrul 
Departamentului de limbi romanice (Marjeta Prelesnik). În timpul 

întâlnirilor, participanții au citit și tradus mai multe piese de teatru scurt 

scrise de Matei Vișniec, au discutat cu lectorul de limba română despre 

dramaturgia românească, au pus în scenă piesa În viața mea n-am citit o 
carte scrisă de un ucrainean. 

Aceasă operă a fos aleasă pentru că se potrivește cu nivelul de 

cunoaștere a limbii române de către studenții sloveni (A2), pentru referirile 

la naționalitățile care trăiesc în Balcani și pentru că este foarte scurtă. 
Piesa a fost jucată înaintea spectacolului Le cocu magnifique, 

organizat de studenții la limba franceză și de lectorul din Belgia și sprijinit 
financiar de Ambasada Belgiei în Republica Slovenia. 

La spectacol au participat pe lângă studenții din cadrul Facultății de 

Litere a Universității din Ljubljana, și profesori, personalități de la 

Ambasadele României și Belgiei, reprezentanți ai Institutului Cultural 

Francez, părinți ai studenților. În ambele seri, sala de teatru a fost plină și 
ambele piese de teatru, atât cea în limba română, cât și cea în franceză s-
au bucurat de un real succes. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1zNUOSHVjc 
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