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»OBČUTEK SEM IMEL,  
DA SE JE ZAČEL KONEC SVETA«

Boris Pahor

Trst 1920
Ko so fašisti zažgali Narodni 

dom v Trstu, sem bil star skoraj se-
dem let. Jeseni leta 1920 sem začel 
obiskovati prvi razred osnovne šole 
v Rojanu. V Italiji je bil takrat še 
demokratični parlament, fašizma 
še ni bilo na oblasti, vendar ko je 
Trst prišel pod Italijo leta 1918, so 
italijanske oblasti v Trstu kmalu po-
kazale, kako bodo ravnali z nami. 
Slovenci smo hoteli pravice, ki so 
nam pripadale in ki nam jih je bila 
Avstro-Ogrska zagotovila. Naši izvoljeni predstavniki v italijanskem parlamentu so kasneje tudi povedali, 
da govorimo italijansko, spoštujemo Italijo, vendar če bodo z nami slabo in krivično ravnali, bo vsaka naša 
hiša postala šola – s temi besedami je Engelbert Besednjak 13. maja 1926 nastopil proti Gentilejevi reformi 
v rimskem parlamentu.
Tistega 13. julija 1920 sva se s sestro Evelino igrala zunaj, na cesti, pred 

našim domom na Ulici Commerciale. Bil sem navaden tržaški »mulc«, 
ki se je podil z drugimi sovrstniki. Z družino smo tedaj stanovali na Ulici 
Commer ciale, na številki 28. To je tista ulica, ki povezuje Trg Oberdan z Op-
činami. Igrali smo se pri spodnjem delu tramvajske proge, kjer deluje zoba-
ta železnica. Kar naenkrat so ljudje na cesti začeli govoriti, da gori Narodni 
dom; kadilo se je in širil se je neprijeten duh po dimu. Kdor je bival v višjih 
nadstropjih naše stavbe, je dim lahko tudi videl, mi smo živeli v pritličnem 
delu. S sestro sva stekla domov in v kuhinji videla mamo, ki je jokala. Z 
Evelino – bila je mlajša od mene, takrat je bila stara štiri let, bila pa je zelo 
korajžna deklica – sva hitro odšla proti Narodnemu domu. Ko sva na ovinku 
zavila dol po Ulici Commerciale in prispela do vogala, kjer je nekoč stala 
kavarna Fabris, v kateri so se običajno srečevali Slovenci, sva bila dejansko 
na robu Kasarniškega trga – Piazza della Caserma. Kaj kmalu so tam zgra-
dili visoko stavbo, ki je zakrila pogled na Narodni dom in na njegov požig,1 

1 Tudi Lavo Čermelj, ki je v času fašizma pisal o Slovencih v Trstu, pripoveduje o požigu Narodnega doma in pove, 
kako je potekal. Njegova knjiga je izšla v angleškem in francoskem jeziku leta 1936 in 1938 (Life-and-death struggle 
of a national minority ter La minorité slave en Italie). Evropa je takrat vedela, kaj se dogaja v Trstu, vendar se za naše 
razmere ni ne zanimala ne zavzela. Zaradi teh dveh knjig je bil Lavo Čermelj leta 1941 na drugem tržaškem procesu 
obsojen na smrt, obsodili so ga, ker naj bi po njihovem ponaredil podatke. Čermelj je bil sicer po obsodbi skupaj z 
drugimi tremi pomiloščen, ker da zaradi izdaje knjige ne more biti obsojen na smrt.
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takrat, leta 1920, tistega poslopja še ni bilo in 
pogled nanj je bil odprt.
Narodni dom sem poznal, vanj sem zahajal 

z družino. Pozimi leta 1919, na miklavževo, sva 
tam bila s sestro Evelino obdarovana. Dvorana 
je bila polna, nekdo je bil preoblečen v škofa 
Miklavža, mi otroci pa smo nestrpno sledili do-
gajanju in čakali na darila. V Narodnem domu 
sem si bil tudi ogledal neko Jurčičevo gledali-
ško predstavo.
Tistega 13. julija, ko sem nemočen stal pred 

Narodnim domom, nisem mogel verjeti, da 
se to dogaja prostorom, ki sem jih poznal in 
katere sem že obiskoval. Gorela je 6-nadstropna 
stavba. Si morete predstavljati, kakšen mogočen 
požar je to? Kako grozno vse to zgleda? Občutek 
sem imel, da se je začel konec sveta. 
Moj oče je prišel po mene in sestro in se jezil 

in razburjal, da so hudiči požgali Narodni dom, 
midva pa da to gledava. Hud je bil tudi, da sva 
pustila doma mamo samo in v solzah. Mama se 
je hudovala, naj oče ne uporablja neprimernih 
besed, oče pa je pravil, naj tiste, ki so zanetili 
požar, hudič vzame, od koder so prišli.
Spominjam se tudi, da ko sem jeseni začel 

obiskovati osnovno šolo, smo v šolskem berilu 
brali Kosovelovo pesem, v kateri je morje, 
ocean, ki je morje krvi in mi plavamo v njem. Kasneje sem tisto pesnikovo podobo združil z občutjem, 
ki me je navdalo ob pogledu na Narodni dom v plamenih. Požig Narodnega doma je bil napoved naše 
prihodnosti.

Trst 2020
Bil bi zadovoljen, če bi nam Italija zares vrnila Narodni dom. Če bo Narodni dom res spet slovenski, že-

lim, da bi v njem dobila svoje mesto moja knjižnica, ki se trenutno nahaja v Kulturnem domu na Proseku.
Ko je bila italijanska ministrica za šolstvo pred nekaj leti v Trstu, sem z zadovoljstvom sprejel vest, da 

bo v šolah v tržaški pokrajini slovenščina izbirni predmet in da je ministrica čestitala, kako je naš slovenski 
šolski sistem v Italiji lepo urejen.
Ko pa sem ob letošnjem dnevu spomina 10. februarja slišal, kako se odziva italijanski narod, ki zatrju-

je, da je bil osvobodilni boj zločinski boj in da so sami Slovenci zanetili požar Narodnega doma – vse to je 
nesprejemljivo. V pismu, ki sem ga letos poslal predsedniku Mattarelli, sem zapisal, da je treba upoštevati, 
kaj se je v Trstu dogajalo pred letom 1945, za časa fašizma, in da je treba nujno objaviti poročilo mešane 
slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije, ki objektivno razkriva dogajanje za časa fašizma in 
med vojno ter ocenjuje znatno manjše število žrtev fojb. Mislim, da bi morala biti objava tega dokumenta 
uvod v samo vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji. To bi pravzaprav moral biti pogoj, ki ga 
postavi Republika Slovenija za to, da vrnitev doma pozdravi kot resnično spravno dejanje. 

Pričevanje zapisala Nadia Roncelli
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Martin Brecelj

Ob obeleževanju nekaterih zgodovinskih obletnic

SLOVENSKO OSAMOSVAJANJE 
IN TOTALITARIZMI

Čiščenje zgodovinskega spomina je 
trajna naloga sleherne človeške skupno-
sti. Kolikor natančneje poznamo svojo 
preteklost in kolikor skrbneje jo etično 
presojamo, toliko odgovorneje stopamo 
v prihodnost.
K čiščenju zgodovinskega spomina 

nas večkrat spodbujajo obletnice. Letos 
jih obhajamo kar nekaj. Če se omejim 
na tiste, ki nas pobliže zanimajo, naj 
omenim 100-letnico požiga Narodnega 
doma v Trstu, 100-letnico koroškega 
plebiscita, 100-letnico rapalske pogodbe 
med Italijo ter Kraljevino Srbov, Hrva-
tov in Slovencev, 90-letnico ustrelitve 
bazoviških junakov, 75-letnico konca 2. 
svetovne vojne ter 30-letnici prvih de-
mokratičnih volitev v Sloveniji in plebi-
scita o samostojnosti Slovenije.

Po kratkotrajni Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov ob koncu 1. svetovne 
vojne je bila Kraljevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev po besedah Janka Kosa 
prva država, ki je z udeležbo slovenskega 
imena v svoji oznaki nakazovala, da smo 
Slovenci »sonosilci državne oblasti«.1 A 
te »poldržavnosti« je bil slovenski narod 
deležen le v hudo okrnjeni obliki, saj je 
na osnovi koroškega plebiscita in rapal-
ske pogodbe več kot tretjina slovenskega 
etničnega ozemlja tedaj pripadla drugim 
državam, v katerih smo bili Slovenci na-
rodnostno zapostavljeni ali zatirani.
Pred 100 leti zakoličena meja z 

Avstrijo je postala trajna, medtem ko je 
Slovencem po koncu 2. svetovne vojne 
uspelo vzpostaviti pravičnejšo mejo z 
Italijo. Toda svojo »poldržavnost« smo 
dokončno prerasli šele pred pičlimi 30 
leti. To velja tudi za tiste, ki smo ostali 
zunaj slovenskih državnih meja, saj je 
Republika Slovenija z narodnostnega 
vidika tudi naša država.
Ostale od gori navedenih obletnic 

imajo tako ali drugače opraviti s totali-
tarizmi, ki so zaznamovali 20. stoletje, s 
slovenskimi osamosvojitvimi prizadeva-
nji vred. Požig Narodnega doma v Trstu 
simbolizira, kako smo Slovenci postali 
ena prvih žrtev tedaj porajajočega se fa-
šizma. Bazoviški junaki pričajo, da smo se 
med prvimi v Evropi znali temu totalitar-
nemu zlu upreti. Konec 2. svetovne vojne 
za Slovence pomeni osvoboditev izpod 
fašizma in nacizma, ki sta naš narod 
obsodila na smrt. Pomeni pa tudi  začetek 

1 Janko Kos, Duhovna zgodovina Slovencev, 
Slovenska matica, Ljubljana 1996, str. 149.

»Požig Narodnega doma v 
Trstu simbolizira, kako smo 
Slovenci postali ena prvih žrtev 
tedaj porajajočega se fašizma.«
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45-letnega življenja pod komunizmom, 
ki je sicer med 2. svetovno vojno prevzel 
vodstvo boja proti nacifašizmu. Komu-
nistični totalitarizem je na Slovenskem 
podobno kot drugod po Evropi propadel 
pred 30 leti. Tedaj so bile prve demokra-
tične volitve, ki so odprle pot do plebisci-
ta o samostojnosti, s čimer je slovenski 
osamosvojitveni proces lahko stekel do 
svojega glavnega cilja.
Kako naj Slovenci obeležujemo nave-

dene obletnice? Kot osebki tega obele-
ževanja naravno težimo k pozitivnemu 
vrednotenju vsega, kar je šlo v smer 
našega narodnostnega preživetja in uve-
ljavljanja, k negativnemu vrednotenju pa 
tistega, kar je bilo obratno usmerjeno. A 
na katero občeveljavno etično podlago 
lahko opremo to svoje početje, še zlasti 
z ozirom na slovensko osamosvajanje? 
Kako pa na vrednotenje dogodkov iz 
naše preteklosti vpliva vrednotenje to-
talitarizmov, ki so te dogodke zaznamo-
vali? Na kateri etični osnovi pravzaprav 
presojamo totalitarizme? Jih smemo 
med seboj vzporejati? Je etična podlaga 
za njihovo presojanje uskladljiva z etično 
podlago za utemeljevanje slovenskih 
osamosvojitvenih prizadevanj?

Totalitarizmi in 
osamosvajanje v  luči 
človekovih pravic
Najprej naj ugotovim, da so se 

komunistični, fašistični in nacional-
socialistični (nacistični) totalitarizem 
pojavili ob koncu 1. svetovne vojne ali 
takoj po njej, kar jih na neki način tudi 
opredeljuje. Ti totalitarizmi so po eni 
strani predpostavljali globalno uvelja-
vljanje modernih družb, v katerih človek 
ni vezan na vnaprej določene in večkrat 
dedne funkcije, kakor v rodovnih in 
na njih temelječih skupnostih, ampak 
nastopa kot svoboden in enakopraven 
osebek tendenčno na vseh področjih, 
od kulturnega (znanost in tehnika) do 
gospodarskega (tržno gospodarstvo) in 
političnega (liberalna demokracija).

Po drugi strani pa so komunizem, fa-
šizem in nacizem skušali preseči moder-
nizacijski proces, ki se je iz Evrope širil v 
preostali svet, ravno ob krizi, v katero je 
zabredel v prvi svetovni vojni, in to vsak 
izhajajoč iz svojih posebnih korenin, 
ki segajo globlje v preteklost. Komuni-
zem stavi vse na enakost med ljudmi, 
ki naj bi omogočala polno uveljavljanje 
človeške skupnosti. Fašizem in nacizem 
pa stavita vse na svobodo ljudi, ki naj 
bi omogočala uveljavljanje boljšega v 
človeštvu, pa naj bo posameznikov ali 
skupin oz. narodov in ras.2

Fašizem in nacizem sta si sorodna, 
saj raseta iz sorodnih korenin in se 
razlikujeta predvsem po tem, da fašizem 
izpostavlja kulturne razlike, nacizem pa 
sega po bioloških. Tako je npr. fašizem 
2 Prim. Yuval Noah Harari, From Animals 
into Gods. A Brief History of Humankind, 
španski prevod: De animales a dioses. 
Breve historia de la humanidad, Penguin 
Random House, Buenos Aires 2013, III, 12, 
str. 253–263.

Rižarna: notranje 
dvorišče, kjer je stal 
krematorij, in ozke 
celice.
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izvajal kulturni genocid nad Slovenci in Hrvati v Ita-
liji v imenu višje italijanske »dvatisočletne kulture«. 
Temu so se uprli tigrovci, ki so pred 90 leti padli 
pod fašističnimi svinčenkami v Bazovici. Nacizem 
pa je ne nazadnje iztrebljal pripadnike »nižjih« 
(»nearijskih«) ras kar na industrijski način s svojim 
sistemom uničevalnih taborišč.
Komunizem in 

nacifašizem se po-
membno razlikujeta. 
Na zgodovinski po-
zornici sta se pojavila 
kot antagonistični 
sili. V času, ko je gorel 
Narodni dom, so se v 
Trstu krvavo spopada-
le fašistične in komu-
nistične »skvadre«.3 A 
to se je dogajalo tudi 
drugod po Italiji in zunaj nje. Nekaj podobnega 
velja za odnose med komunisti in nacisti. Hitler v 
svojem delu Mein Kampf pravi, da se je Mussolini 
»zapisal med vélike Zemljane, ko se je odločil, da 
ne bo delil Italije z marksizmom, ampak da bo rešil 
svojo domovino z uničenjem marksizma«.4

Antagonizem med nacifašizmom in komuniz-
mom je kmalu prerasel v vojaški spopad, najprej 
v španski državljanski vojni, naposled pa se je 
razbohotil med 2. svetovno vojno. Komunisti so 
v fašizmu in nacizmu videvali skrajno reakcijo, s 
katero meščanski razred skuša ohraniti sam sebe 
oziroma kapitalistični družbeni red, v katerem je v 
prevladi. Fašisti in nacisti pa so komunizem zavra-
čali kot nasilni egalitarizem, češ da duši uveljavlja-
nje boljšega v človeštvu.
A nacifašizem in komunizem sta tudi sklepala 

kompromise. Najpomembnejši med njimi je pakt o 
nenapadanju med Hitlerjevo Nemčijo in Stalinovo 
Sovjetsko zvezo, ki sta ga 23. avgusta 1939 podpi-
sala v Moskvi zunanja ministra Joachim von Rib-
bentrop in Vjačeslav Mihajlovič Molotov. Desetletni 
pakt je obsegal tudi sporazum o gospodarskem 
sodelovanju ter tajno klavzulo, s katero sta si državi 
razdelili vplivni območji v Evropi. Na tej osnovi je 
Hitler 1. septembra 1939 napadel Poljsko in jo večji 
del zasedel, Stalin pa je dva tedna pozneje zase-
del preostali del Poljske. Sovjetska zveza je tedaj 

3 Prim. Patrick Karlsen, Vittorio Vidali. Vita di uno stalinista 
(1916-1956), Il Mulino, Napoli 2019, I, str. 1–38.

4 Adolf Hitler, Mein Kampf, italijanski prevod: La mia 
battaglia, Bompiani, Milano 1939, str. 378.

anektirala Litvo, Latvijo, Estonijo in del Romunije, 
napadla pa je tudi Finsko.
Stalin je s paktom Molotov-Ribbentrop skušal 

odložiti spopad s premočnim Hitlerjem, potem ko 
sta Francija in Velika Britanija popustili nacistični 
Nemčiji v španski državljanski vojni in na müchen-
ski konferenci septembra 1938, ki je odprla pot 

nemškemu razkosanju 
Češkoslovaške. A dejstvo 
je, da se je s paktom med 
Hitlerjem in Stalinom 
začela 2. svetovna vojna. 
Pakt je trajal skoraj dve 
leti, in sicer do nemške-
ga napada na Sovjetsko 
zvezo 22. junija 1941. 
Šele tedaj je Sovjetska 
zveza sprožila vojno proti 
Nemčiji in ostalim silam 

osi Rim-Berlin-Tokio ter nato bistveno prispevala k 
njihovemu porazu izpred 75 let.
V tej zvezi naj mimogrede opozorim na sicer 

znano dejstvo, da je zgodovinsko neutemeljeno 
praznovanje dneva upora proti okupatorju 27. apri-
la v Sloveniji, češ da se je na ta dan leta 1941 pričel 
boj pod vodstvom Osvobodilne fronte (OF) proti si-
lam osi, ki so tri tedne poprej napadle Jugoslavijo. 
Komunisti zvesti Moskvi, vključno slovenski in širše 
jugoslovanski, so tedaj še vedno spoštovali pakt 
o nenapadanju med Nemčijo in Sovjestko zvezo. 
In dejansko tistega dne (točneje 26. aprila) ni bila 
ustanovljena Osvobodilna, temveč Protiimperisli-
stična fronta. Zahodni imperislisti so bili pač tedaj 
skupni sovražnik sil osi in Sovjetske zveze.5

Ob 80-letnici pakta Molotov-Ribbentrop je 
Evropski parlament 19. septembra lani z veliko 
večino glasov sprejel resolucijo o »pomenu evrop-
skega zgodovinskega spomina za prihodnost Evro-
pe«, s katero je obsodil nacizem in komunizem ter 
ostale totalitarizme. Ob to resolucijo so se nekateri 
kritično obregnili, vključno v osrednji Sloveniji in 
v našem zamejstvu, češ da Evropski parlament v 
njej obsoja fašizem pretežno v posredni obliki, da 
enostransko prikazuje odgovornosti za izbruh 2. 
svetovne vojne, da prezira ključen doprinos komu-
nističnega sveta k zmagi nad nacifašizmom ipd.
Te pripombe so mogoče utemeljene, vendar 

ne načenjajo bistva resolucije, s katero je Evropski 
 parlament hotel obsoditi nacizem in komunizem 

5 Prim. Tamara Griesser Pečar, Kaj praznuje Slovenija 27. 
aprila?, Časnik – Spletni magazin z mero, 27. aprila 2019.

»Nacifašizem in komunizem 
sta tudi sklepala kompromise. 
Najpomembnejši med njimi 
je pakt o nenapadanju 
med Hitlerjevo Nemčijo in 
Stalinovo Sovjetsko zvezo.«
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kot obliki totalitarizma, se pravi kot obliki vlada-
vine, pri kateri si manjši del moderne politične 
skupnosti lasti totalno oblast, ker naj bi ji zagota-
vljal »objektivno dobro«.6 To je Evropski parlament 
v bližnji preteklosti že nekajkrat ožigosal, pri čemer 
se je med drugim neposredno lotil tudi fašizma.
Kako pa najvišje evropsko izvoljeno predstav-

niško telo ta svoja stališča utemeljuje? Vse oblike 
totalitarizma obsoja zato, ker sistematično in obse-
žno kršijo človekove pravice. 

Določitev človekovih pravic smemo imeti za 
najvišji etični podvig evropske in s tem svetovne 
civilizacije, saj evropska civilizacija z globalizacijo 
prerašča v svetovno. Priznavajo jih ustave skorajda 
vseh držav po svetu, začenši z evropskimi, zapisa-
ne so v temeljnih listinah Organizacije združenih 
narodov, pa tudi v temeljnih listinah mednarodnih 
organizacij posameznih svetovnih regij oz. celin, še 
posebej Evropske unije.
To pomeni, da smo s človekovimi pravicami od-

krili »naravni« ali »objektivni« družbeni red? Ne, saj 
je človek tako rekoč po svoji naravi kulturno bitje in 
je objektivno subjektiven. Yuval Noah Harari, eden 
pomembnejših filozofov zgodovine današnjega 
časa, opozarja, da so tudi človekove pravice nekaj 
zgodovinskega.7 A to ne pomeni, da so arbitrarne. 
Pomeni, da so človekove pravice utemeljene v dose-
danji zgodovinski izkušnji. Ne morejo pa biti zadnja 
beseda, saj zgodovine ni konec, kot je ob padcu ber-
linskega zidu zmotno menil Francis Fukuyama.
Dejansko se sama formulacija človekovih pravic 

s časom spreminja oz. dopolnjuje in prilagaja 
spreminjajočemu se položaju človeka v svetu. Zato 
govorimo o generacijah človekovih pravic. Prva 

6 Za bolj razčlenjeno opredelitev totalitarizmov glej Ta-
mara Griesser Pečar, Generalni register pojavov in žrtev 
totalitarizma, v: Totalitarizmi – vprašanja in izzivi. Ob 
dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi, Zbornik 
prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta 9. 
novembra 2009 v Ljubljani, Študijski center za narodno 
spravo, Ljubljana 2009, str. 33–45.

7 Yuval Noah Harari, De animales a dioses. Breve historia 
de la humanidad, n. d., II, 6, zlasti str. 126–137.

obsega državljanske in politične pravice, druga 
socialne pravice, tretja solidarnostne in kolektivne 
pravice, četrta okoljske pravice. Ne gre za zunanje 
dodajanje, ampak bolj za razvijanje iz skupnega 
izhodišča. Tako npr. okoljske pravice izhajajo iz 
pravice do življenja, ki je bila prvotno določena kot 
državljanska in politična pravica. Pravica do življe-
nja namreč vključuje pravico do zdravja in torej do 
zdravega okolja, tako da človekove pravice prera-
ščajo v zahtevo po trajnostnem razvoju.8

Človekove pravice so torej merilo 
za negativno ocenjevanje totalitariz-
mov 20. stoletja. To merilo je skupno 
za vse tri totalitarizme, kar pomeni, da 
bi kljub razlikam med njimi dosleden 
antifašizem moral biti tudi antina-
cizem in antikomunizem, dosleden 
antinacizem tudi antifašizem in anti-
komunizem, dosleden antikomunizem 

tudi antifašizem in antinacizem.
Človekove pravice pa nudijo ne nazadnje podlago 

za etično utemeljevanje slovenskih osamosvojitve-
nih prizadevanj v minulem stoletju. Pravica narodov 
do samoodločbe je namreč danes splošno sprejeta 
človekova pravica in je kot taka eno temeljnih načel 
mednarodnega prava. Zanimivo je, da Splošna de-
klaracija o človekovih pravicah Združenih narodov iz 
leta 1948 pravice narodov do samoodločbe sploh ne 
omenja. Uveljavila se je nekoliko pozneje, kar potrju-
je že nakazani zgodovinski značaj človekovih pravic.
Če povzamem, človekove pravice nudijo skupno 

merilo za etično vrednotenje slovenskega osa-
mosvojitvenega procesa in totalitarizmov, ki so ta 
proces pogojevali. Razpolagamo torej z enotnim 
merilom za etično presojanje dogodkov iz svoje 
bližnje preteklosti, ki nas v pričujočem kontekstu 
pobliže zanimajo.

Presojanje in obeleževanje 
nekaterih polpreteklih dogodkov
Tako opremljeni bi se najprej vsaj na kratko 

pomudili pri 2. svetovni vojni na Slovenskem, ki je 
še vedno najzahtevnejši vozel pri čiščenju našega 
zgodovinskega spomina, kar pogojuje motrenje 
celotne bližnje slovenske preteklosti. 
Mislim, da smemo pritrditi Janku Kosu, ko 

pravi, da smo Slovenci v letih 1941–1945 zabredli v 

8 Glej James Nickel, Human Rights, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, Summer 2019 Edition.

»Človekove pravice so torej 
merilo za negativno ocenjevanje 
totalitarizmov 20. stoletja. To merilo 
je skupno za vse tri totalitarizme.«
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 katastrofo. Ta katastrofa je bila 
najprej »zunanje« narave, saj 
je razdelitev celotnega sloven-
skega ozemlja med fašistično 
Italijo, nacionalsocialistično 
Nemčijo in Hortyjevo Madžar-
sko slovenski narod pahnila 
na rob dokončnega izginotja. 
A Slovence je hkrati doletela 
»notranja katastrofa«, ki jo Kos 
takole pojasnjuje:
»Z ene strani je iz odpora 

zoper italijansko in nemško 
okupacijsko oblast nastajal 
naronoosvobodilni boj, z dru-
ge strani je iz odpora zoper 
komunistične sile, ki so ta od-
por vodile, nastajal protiko-
munistični boj. Oboje je bilo 
legitimno, v moralnem in političnem 
pogledu opravičljivo. Toda katastrofa je 
bila v tem, da se je narodnoosvobodilni 
boj povezal s komunistično revolucijo 
tako zelo, da obojega ni bilo več mo-
goče ločevati. Z druge strani je bilo za 
protikomunistični odpor usodno, da se 
je podaljševal v kolaboracijo« z nacifaši-
stičnim okupatorjem.9

Kos opozarja, da bi bilo zgrešeno 
naprtiti krivdo za to katastrofo vsevprek 
vsem udeležencem tega tragičnega 
dogajanja. Partizani so se po njegovih 
besedah zvečine podajali v boj zaradi 
narodne ogroženosti, ne pa zaradi izrec-
ne ideje komunistične 
revolucije. Podobno 
so vaške straže in 
domobranci zvečine 
hoteli zaščititi svoja 
življenja in imetja 
pred revolucionarnim 
nasiljem, ne pa pod-
pirati nacifašističnih 
okupatorjev.
Na dlani je, da se 

boj proti nacifašiz-
mu pod hegemonijo 
Komunistične partije 

9 Janko Kos, Duhovna 
zgodovina Slovencev, 
n. d., str. 181.

Slovenije med 2. svetovno vojno 
razlikuje od antifašizma, ki se je 
razvil pred vojno na Primorskem. 
Ta je bil samoobrambne narave 
in je bil pluraren, saj so se fašiz-
mu postavljali po robu krščanski 
socialci, liberalci, tigrovci in ko-
munisti, vsak na svoj način in ne 
da bi eden onemogočal drugih. 
Smemo trditi, da je bil predvojni 
primorski antifašizem dosledno 
protitotalitaren. To simbolizira-
jo, oz. naj simbolizirajo bazoviški 
junaki. Kadar jih proslavljamo, 
jih ne bi smeli brez nadaljnjega 
vzporejati s pripadniki OF. To 
vzporejanje je sprejemljivo, v 
kolikor je partizansko gibanje 
vodilo narodnoosvobodilno 

borbo (NOB) proti nacifašizmu, ni pa 
sprejemljivo, v kolikor je bila NOB tudi 
komunistična revolucija, ki je že med 
vojno onemogočala nekomunistične sile 
tudi znotraj same OF.
Seveda bi se moralo to odražati v 

proslavljanju konca 2. svetovne vojne. 
Italija za razliko od Slovenije vsako leto 
obhaja dan osvoboditve, in sicer 25. 
aprila v spomin na splošno vstajo proti 
nacifašizmu, ki jo je na ta dan leta 1945 
razglasil italijanski Narodnoosvobodilni 
odbor v Milanu. Slovenci v Italiji s tem 
praznovanjem praviloma združujemo 
proslavljanje slovenske NOB, kakor da 

bi šlo za eno in isto reč. 
To pa drži le delno, in 
sicer le kolikor gre za 
proslavljanje zmage 
nad nacifašizmom. 
Toda zmaga slovenske 
NOB je pomenila tudi 
množične izvensodne 
poboje; množične 
internacije v koncen-
tracijska in delovna 
taborišča; množične 
izgone prebivalstva oz. 
množično izseljeva-
nje; nasilne razlastitve 
premoženja; sistema-
tično in grobo teptanje 

Spomenik bazo-
viškim žrtvam
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svobode  gibanja, svobode izražanja, 
verske svobode, svobode zbiranja in 
združevanja, pravice do enakopravnosti 
pred zakonom, pravice do  zasebnosti, 

volilne svobode itd.10 Praznovati vse to 
kot osvoboditev je absurdno.
Dejstvo, da je komunizem pomagal 

poraziti nacifašizem med 2. svetovno 
vojno, nas rado napeljuje k temu, da 
imamo komunizem za pravi antifaši-
zem in pravi antinacizem. Marsikdo 
celo meni, da naj bi bil komunizem za 
razliko od fašizma in nacizma v teme-
lju  demokratičen. Mar ne poudarja 
načela enakosti med ljudmi? V resnici 
komunizem ne le poudarja to načelo, 
ampak ga po svoje absolutizira, kar 
privede do brisanja razlik med ljudmi, 
do izvotlitve njihove individualnosti. 
Kakor da bi univerzalno lahko obstajalo 
brez partikularnega. V resnici ne more. 
Nekdo mora utelešati univerzalno tudi v 

10 Prim. Milko Mikola, Rdeče nasilje. 
Represija v Sloveniji po letu 1945, Celjska 
Mohorjeva družba, Celje-Ljubljana 2013.

Izjava Komisije Pravičnost in mir 
ob trideseti obletnici prv ih demokratičnih volitev

V začetku aprila poteka trideset let od prvih 
demokratičnih volitev v Sloveniji po drugi svetov-
ni vojni. Po polstoletnem premoru smo namreč 
ponovno lahko svobodno izbirali med kandidati, 
ki so jih predlagale različne politične skupine s 
svojimi nazori in programi za prihodnost. Zato 
smo tudi šli na volitve v velikem številu, saj smo 
se zavedali, da gre za najpomembnejše demokra-
tično dejanje naše odgovornosti za skupno dobro 
in prihodnost. Hvaležni smo tistim, ki so takrat to 
pravico izbojevali.
Tridesete obletnice prvih svobodnih volitev se 

spominjamo v nepredvidenih razmerah nevarne 
epidemije. Ogrožena sta naše zdravje in življenje, 
zato smo prisiljeni v obrambo, ki nas je začasno 
ohromila in bo pustila za seboj dolgotrajne po-
sledice. Naenkrat se nam je zrušila samoprevara, 
da se nam ne more zgoditi nič posebno hudega. 
Veliko bolj krhki smo, kakor si domišljamo. Poleg 
tega ne živimo v idealnem svetu, saj se ponovno 
kaže, kako v zaostrenih razmerah vsaka politična 
skupnost poskrbi najprej zase. Zato je varnost nas 
samih, naših družin in najbližjih ter ne nazadnje 

našega naroda in države naša in samo naša sveta 
dolžnost. Nihče drug ne bo poskrbel za nas. Ko 
smo se pred tremi desetletji odločali za demokra-
cijo in državno samostojnost, smo nevede pripra-
vljali tudi pogoje za to, da lahko danes ustrezno 
poskrbimo zase. Zato lastna država z vsemi svoji-
mi potrebnimi institucijami – tudi vojsko – nikakor 
ni odveč ali zastarela, kakor nam dopovedujejo 
ideologije, katerih glasnikom gre še danes bolj za 
to, kako bi (spet) prevzeli oblast, kakor za to, kako 
bi premagali skupnega sovražnika – epidemijo. To 
žal spominja na tragedijo druge svetovne vojne 
in revolucije, ko je ideologija imela prednost pred 
človeškim življenjem.
Na prvi pogled imajo prve demokratične voli-

tve pred tremi desetletji malo skupnega z dana-
šnjim spopadom s smrtonosnim virusom. A kakor 
pred tremi desetletji je tudi tokrat na preizkušnji 
naša državljanska zrelost, odgovornost za vso sku-
pnost ne glede na politične razlike, medsebojno 
zaupanje, sodelovanje in enotnost. Vse to pa nas 
spet opozarja, kako odločilne so vsake volitve, kaj-
ti z njimi si postavimo oblast, od katere je  ravno 

Kočevski rog: eno 
izmed prizorišč 
množičnih povojnih 
pobojev v Sloveniji
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 komunistični družbeni ureditvi. Pravilo-
ma je to komunistična partija oz. njeno 
vodstvo, ki si kot utelešena univerzal-
nost lasti totalno oblast. Vsi so enaki, a 
nekateri so »bolj enaki«.
In tako se totalna enakost sprevra-

ča v totalno diskriminacijo. Podobno 
si pripadniki domnevno višje kulture 
ali višje rase oz. njihovi vodje lastijo 
totalno oblast pri fašizmu in nacizmu. 
Rezultati se ne razlikujejo veliko. Če je 
državna oblast nacistične Nemčije v 

letih 1934–1945 po definiciji democida 
ameriškega politologa in zgodovinarja 
Rudolpha Josepha Rummla zakrivila 
20,9 milijona smrtnih žrtev, jih je sovjet-
ska oblast v letih 1917–1987 kar 61,9 mi-
lijona, jugoslovanska v letih 1944–1987 
pa približno milijon.11

Na dlani je, da uveljavljanje člove-
kovih pravic zahteva osvoboditev izpod 
komunizma nič manj kot osvoboditev 
izpod nacifašizma. To se je zgodilo tudi v 
primeru demokratizacije Slovenije,  katere 

11 Rudolph Joseph Rummel, Democide in 
Totalitarian States: Mortacracies and Me-
gamurderers – An Annotated Bibliography, 
spletna stran University of Hawaii. Stéphane 
Courtois trdi, da število smrtnih žrtev ko-
munizma skupno znaša 94 milijonov. Glej 
Stéphane Courtois, Črna knjiga komunizma, 
Mladinska knjiga, Ljubljana 1999. Te številke 
navajam zgolj indikativno kot rezultate bolj 
ali manj posrečenih poskusov količinske 
opredelitve pojavov, ki jih sicer v zgodovin-
ski stroki nihče ne zanika.

v kriznih trenutkih, ki jih nikoli ne bo zmanjkalo, 
odvisno skoraj vse.
Žal se je število udeležencev na volitvah v teh 

treh desetletjih krčilo. K temu so prispevale slabe 
izkušnje. Prestop poslanca v drugo stranko, za 
katero ga volivci niso izvolili, ustvarja občutek, da 
so prevarani in so volitve zato nesmiselne. Podob-
no učinkuje zavajanje z javnim mnenjem, širjenje 
novic, ki se pozneje izkažejo za obrekovanje, ter vsi 
drugi nizkotni in protipravni poizkusi vzeti kandida-
tom, ki centrom družbene moči niso po volji, dobro 
ime, moralni ugled in verodostojnost. Lažne novice 
in vse druge potegavščine volivce begajo in ustvar-
jajo občutek, da z volitvami ne morejo ničesar spre-
meniti. Zato je razumljivo, vendar ne opravičljivo, 
da mnogi ostanejo doma.
Kljub temu pa ni drugega demokratičnega in 

svobodoljubnega sredstva, da v državi kaj spre-
menimo, kakor so volitve. Stanje v naših osrednjih 
medijih, ki pretežno izražajo stališča leve ideologije 
in so neprikrito bolj naklonjeni politični ureditvi, ki 
smo jo skupaj premagali na demokratičnih volitvah 
pred tridesetimi leti, nam narekuje, da smo previ-
dni in da se predvsem skušamo sami dokopati do 
čim bolj zanesljive obveščenosti. A to ni nemogoče. 
Pregovorno ima »laž kratke noge«, zato nam tudi 
izkušnje zadnjih treh desetletij lahko pomagajo do 

zanesljivega spoznanja, kdo zasluži naše zaupanje 
in kdo ne. Tako je tudi blaženi škof Slomšek pred 
skoraj 160 leti usmerjal svoje vernike: »Kakor si 
boste s tistimi, ki jih boste izvolili, postlali, tako 
boste ležali. Glejte dobro, da se ne boste ukanili ali 
ogoljufali. /…/ Izberite si svoje poslance po njiho-
vih dosedanjih delih, kako so se med vami do sedaj 
vedli in kaj so dobrega storili.«
Zato komisija Pravičnost in mir poziva najprej k 

prenehanju nedemokratičnega delovanja iz ozadja, 
ki ima za posledico izgubo zaupanja v demokra-
tično ureditev sámo. V sedanjih grozečih razme-
rah izraža podporo državnim ustanovam, vladi in 
zdravstvenemu osebju, ki uspešno blažijo sedanje 
in prihodnje težave. Ob trideseti obletnici prvih 
demokratičnih volitev pa vse državljane vabi, da se 
tudi vnaprej volitev udeležujejo množično in z vso 
odgovornostjo. To ni samo naša pravica in dol-
žnost, ampak tudi edini dostojen in možen način, 
da se država Slovenija uveljavi in utrdi kot demo-
kratična, pravna, ugledna in razvojno usmerjena 
politična skupnost.

Msgr. dr. Anton Stres,
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

V Ljubljani, 6. aprila 2020

»Na dlani je, da uveljavljanje 
človekovih pravic zahteva 
osvoboditev izpod komunizma 
nič manj kot osvoboditev 
izpod nacifašizma.«
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ključni trenutek so bile volitve izpred 30 
let. Demokratizacija vključuje obvezo 
o doslednem spoštovanju človekovih 
pravic. To je Slovenija formalno potrdila s 
sprejemom nove ustave v letu 1991.
Dejstvo, da je komunizem v naši 

zgodovini pomagal reševati slovenstvo 
pred nacifašizmom, Slovence rado 
navaja k temu, da gledamo na to obliko 
totalitarizma posebno prizanesljivo, 
še zlasti Primorci, ki komunizmu radi 
pripisujemo zaslugo za združitev po-
membnega dela svoje dežele z matično 
Slovenijo. To seveda preprečuje deko-
munistizacijo med nami.
A pri tem ne bi smeli spregledati, da 

je bilo narodno osvobajanje v komuni-
stični strategiji med 2. svetovno vojno 
zgolj taktične narave. Kot je izrecno 

pojasnil Edvard Kardelj, glavni ideolog 
revolucije na Slovenskem in sploh v 
J ugoslaviji, bi v komunistični viziji mo-
ralo priti do zlitja narodov, do njihovega 
izginotja v brezrazredni družbi, pač v 
skladu z neomejenim izvajanjem načela 
enakosti. Naj navedem znani odlomek 
iz njegove knjige Razvoj slovenskega 
narodnega vprašanja:
»Kakor je narod nastal na osnovi 

specifične družbene delitve dela epohe 
kapitalizma, tako bo kot določena zgodo-
vinska družbena kategorija z nastankom 
novih oblik in obsegov družbene delitve 
dela, ki jo bo prinesel socialistični oziro-
ma komunistični družbeni red, tudi po-
stopno izginil z zgodovinske pozornice.«12

V tej luči je jasno, da je osamosvoji-
tev Slovenije pred pičlimi 30 leti terjala 
njeno dekomunistizacijo. Zahtevala je 
pravzaprav demokratizacijo Slovenije 
in širšega mednarodnega okolja ter je 
hkrati bila izraz te demokratizacije. Slo-
venija je dosegla samostojnost praktič-
no brez nasilja, najsi bo notranjega naj 
si bo zunanjega. Na plebiscitu o neodvi-
snosti je prišla do izraza mogoče najve-
čja enotnost v zgodovini Slovencev. Na-
povedana skorajšnja vrnitev Narodnega 
doma v Trstu pa simbolično potrjuje, da 
Slovenci 30 let po osamosvojitvi živimo 
v miru s svojimi mejaki in sosedi kot pri-
padniki enakopravnega naroda v sklopu 
Evropske unije in Združenih narodov.
Prav bi bilo, da bi to imeli pred očmi, 

kadar obeležujemo dogodke iz svoje 
polpreteklosti. Dobro vem, da sem 
obnavljal tudi reči, ki smo jih večinoma 
že poznali, nekatere mogoče nekoč 
– recimo pred 30 leti – celo bolje kot 
danes. A hotel sem jih obnoviti, ker so 
vsaj nekatere tonile v pozabo, med njimi 
tudi takšne, ki bi nikakor ne smele, saj 
so nas svoj čas pospremile v katastro-
fo. S čiščenjem je pač tako, da ni nikoli 
dokončno, da se mora nenehno vračati 
k že počiščenemu. Tudi zato je čiščenje 
zgodovinskega spomina trajna naloga, 
kolikor je življenje trajno.

12 Glej Boris Pahor, Odisej ob jamboru,  
2. izdaja, Zaliv, Trst 1971, str. 67.

Volitve v Sloveniji 
leta 1990 (s spletne 
strani nsi.si)
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n Načrtovana slovesnost prav na dan 
100-letnice tragičnega dogodka z ude-
ležbo predsednikov obeh sosednjih 
držav je bila neuradno že odložena.  
Kaj vemo o tem?
l 13. julija 1920 so fašisti požgali Naro-
dni dom. Letos bo torej 100. obletnica 
hudega dogodka, ki je prizadel naš 
slovenski narod. Popolnoma pravilno 
je, da se Republika Italija spomni tega 
črnega oblaka, ki je terjal od slovenske 
narodne skupnosti izgubo stavbe in – 
takrat ter v naslednjih letih terorja, ki se 

je stopnjeval, – veliko človeških žrtev. 
Udeležba dveh predsednikov je trenu-
tno v rokah diplomacije in je seveda 
odvisna od nevarnosti okužbe s korona-
virusom. V tem trenutku še vedno raču-
namo, da bo 13. julija vsekakor prišlo do 
uradnega srečanja med predsednikoma 
Sergiom Mattarello in Borutom Pahor-
jem. Že sedaj pa je jasno, da takrat ne 
bo kulturne prireditve.

n Obe krovni organizaciji sta napove-
dali tudi spominske prireditve v režiji 
naše narodne skupnosti.  Za kaj gre in 
kako bo z njimi?
l Zaradi nastalih izrednih razmer je 
celotni program spominske prireditve 
še nedorečen, saj se je vse spremenilo. 
Vemo, da bo režiser Marko Sosič in da 
bo prireditev prihodnje leto, morda za 
Prešernovo proslavo 8. februarja ali pa 
kasneje, 13. julija, ob koncu leta žalo-
stne stoletnice.
Varnostni ukrepi ne dovoljujejo 

druženje oziroma javnih dogodkov in 
se nam ni zdelo prav, da bi spominska 
proslava potekala za zaprtimi vrati. Ne 
moremo dopustiti, da bi naši ljudje ne 
doživeli tega simboličnega dogodka. 

NARODNI  DOM SE MORA VRNITI 
V  LAST SLOVENSKE MANJŠINE
Pogovor s predsednikom Sveta slovenskih organizacij 
Walterjem Bandljem ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu

Svet slovenskih organizacij si skupno s Slovensko kulturno gospodarsko zvezo že dolgo in intenzivno 
prizadeva, da bi se izpolnila obljuba nekdanjega italijanskega zunanjega ministra Angelina Alfana, da bo 
Italija vrnila Slovencem stavbo Narodnega doma v Trstu, ki je bila požgana 13. julija 1920. Pred dobrim 
letom sta se o tem začela pogovarjati predsednika Slovenije in Italije, sledili so sestanki vladnega omizja na 
notranjem ministrstvu v Rimu, posvetovalne komisije za Slovence pri deželni upravi, pogajanja s tržaško uni-
verzo, ki je danes lastnica stavbe, z deželno upravo in drugimi dejavniki. Vse je bilo zelo dobro zastavljeno, 
upati je le, da ne bo splošna kriza zaradi pandemije koronavirusa ogrozila postopka vrnitve. 

O tem se z Mladiko pogovarja predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.
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Zato je vse preloženo na 
kasnejši termin, da bo lah-
ko čim večja udeležba.
Prireditev bo v režiji 

naše narodne skupno-
sti. Prvi del se bo odvijal 
v prostorih gledališča 
Verdi, sledil bo pohod 
do Narodnega doma, 
kjer bo zaključni del. Pustimo se torej presenetiti. 
Priča kujem, da bomo ob tej veliki proslavi ravnali 
pametno in se bomo kot narodna skupnost izkazali 
z ugled nimi gosti.

n Ob vsem tem se seveda že dalj časa oblikuje-
jo stališča o tem,  kaj naj nastane v Narodnem 
domu,  ko bo vrnjen.  Najprej to:  izjav ili ste,  da 
mora bit i v rnjen v last manjšini,  ne le v uporabo,  
drugače Sveta slovenskih organizacij ne bo pri 
tej zgodbi.
l Svet slovenskih organizacij ni želel nikoli samo 
upravljanja te stavbe. Od vsega začetka so bila 
prizadevanja SSO-ja usmerjena v pridobitev lastni-
štva, kar pomeni, da bodo o uporabi stavbe odločali 
Slovenci. Poznamo že primere, ko imamo svoje 
zgodovinske stavbe v upravi in zanje plačujemo, kot 
da bi bili lastniki, čeprav v resnici to nismo.
Če ti država podari stavbo, ki ima visoko simbol-

no in tudi materialno vrednost, ne pomisliš dva-
krat, da bi jo sprejel. To je odškodnina, ki nam jo je 
Italija dolžna dati. Stavba Narodnega doma je tudi 
velik simbol za tržaške Slovence, a ne le zanje, zato 
ni nobenega razloga, da bi ne ponovno pridobili 
svoje »ukradene« strukture. Tudi ko ti naš  pisatelj 
Boris Pahor napiše pismo, da bi rad podaril oseb -
no knjižnico, ki naj bi dobila svoje mesto v Narod-
nem domu, nimaš druge izbire, kot da to sprejmeš. 

To je prepričanje, ki ga ima marsikdo v našem 
zamejstvu! Zato je naša strategija povsem pravilna.
Pri vsem tem ne smemo pozabiti na veliko 

pomoč diplomacije in še posebno predsednikov 
Slovenije in Italije Boruta Pahorja in Sergia Matta-
relle. Osnova pa ostaja sporazum bivših zunanjih 
ministrov Karla Erjavca in Angelina Alfana, ki sta 
podpisala, da se Narodni dom vrne v celoti, in ne 
samo v upravljanje.

n Verjetno bodo potrebna preureditvena dela.  
Odvisna bodo od namembnosti prostorov,  a tudi 
od finančnih sredstev …

l V treh letih 
smo za popravila 
stavb, v katerih 
imajo sedeže 
naša društva in 
naše organizacije, 
porabili kar osem 
milijonov evrov, 
zato ne verjamem, 
da za to simbo-

lično stavbo ne bo denarja. Seveda je možno, da 
v prihodnjih letih ne bo enakih finančnih sredstev 
zaradi vpliva krize s koronavirusom covid-19 na 
ekonomsko stanje Italije, vendar je glede preure-
ditvenih del potrebno poudariti, da je po sporazu-
mu dveh ministrov Italija poleg vrnitve dolžna tudi 
obnoviti stavbo.
Vsekakor je Narodni dom v zelo dobrem stanju, 

saj ga redno vzdržuje Tržaška univerza, ki je uredila 
zelo lepe prostore. Nekaj del bo potrebno kljub 
temu izvesti, ko se bodo v Narodni dom vselila 
naša društva in organizacije.
Glede vzdrževanja stavbe pa smo upoštevali 

dokumente, ki nam jih je izročila Tržaška univerza. 
V njih so zelo podrobno opisani stroški, ki so pri-
merljivi z najemninami, ki jih danes plačujejo naša 
društva. Vzdrževanje bi torej krili z najemninami, 
ki jih bodo plačevali uporabniki prostorov v Naro-
dnem domu.
Ne smemo pa pozabiti, da je bila v stavbi nekoč 

tudi gospodarska dejavnost, zato je ključnega 
pomena, da vzamemo to v poštev, ker nam bo po-
magalo pri nižanju stroškov in pri izdelavi novih na-
črtov. Za vse to bo poskrbela fundacija, ki jo bosta 
ustanovila Svet slovenskih organizacij in Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza po zgledu Tržaškega 
knjižnega središča.

»Od vsega začetka so bila 
prizadevanja SSO-ja usmerjena 
v pridobitev lastništva, kar 
pomeni, da bodo o uporabi 
stavbe odločali Slovenci.«
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n Naj patra dddr. Gostečnika najprej iz 
radovednosti vprašamo, kako kot član 
frančiškanske skupnosti sam preživlja 
obdobje karantene.
l Karanteno preživljam v svoji fran-
čiškanski skupnosti v Ljubljani, kjer si 
delimo »skupno usodo«. Odločili smo 
se, da več molimo v teh dneh in že kar 
tednih; pri sv. mašah, ki jih imamo v 
zaprti cerkvi, ko pošiljamo vroče želje 
in krike v nebo, da nas On usliši in reši 
virusa; predvsem molimo za tiste, ki so 
zboleli, njihove svojce, za tiste, ki zara-
di tega še posebej trpijo; in seveda za 

medsebojno razumevanje in sočutje, 
ki je v teh dneh še posebej na izzivu. 
Smo pa tudi na elektronski povezavi 
z našimi verniki. In kaj počnem jaz? 
Zame je to »poseben čas milosti«, ko 
lahko poleg molitve in več pogovorov 
v bratstvu pišem, berem, saj je to res 
čisto podarjen čas. Vsa predavanja 
imam on-line. Klinične terapevtske 
vaje za študente, skupine za starše, za-
konce, predzakonce, žalujoče, verouk 
za študente … pa čakajo. Zato pa več 
molim zanje, ker vem, da jim ni vedno 
lahko.

TO JE ČAS MILOSTI ,  DA UGOTOVIMO,  
KDO SMO IN KDO NAM JE V ŽIVLJENJU 
RESNIČNO POMEMBEN 
Pogovor z dddr. Christianom Gostečnikom, 
psihoterapevtom in teologom o času koronavirusa

Anka Peterlin

Slovenci imamo velikega strokovnjaka na področju psihologije,  še posebej iz psihologije 
odnosov v družini;  osebnost,  ki bi si zaslužila mnogo več pozornosti s strani javnih medijev. 
Gre za psihoterapevta in teologa, dr.  Christiana Gostečnika, trikratnega doktorja (psihologije, 
klinične psihologije in teologije).  Svoje študije je opravil v Sloveniji in na Argosy University v 
Chicagu v ZDA. Dragocen je za celotno slovensko družbo, saj svoje znanje dobesedno razdaja 
vsem, ki se nanj obrnejo ali kjerkoli sam opazi stisko. S svojimi številnimi strokovnimi knjiga-
mi in publicistiko je v slovenski prostor vnesel marsikaj novega z raznih področij psihologije; 
najbolj pa mu je pri srcu terapija odnosov v današnji družini.  Dr.  Gostečnik je razvil poseben, 
inovativni psihoterapevtski pristop z imenom »relacijska družinska terapija«,  da bi zdravil 
rane, ki jih je sodobna sekularizirana miselnost zadala tradicionalni družini.  Svoje obširno 
znanje razdaja tudi v okviru zasebnega zavoda za terapevtsko pomoč, Frančiškanskega dru-
žinskega inštituta, ki ga je sam ustanovil in katerega tudi vodi.  Tu je vzgojil že cel krog sode-
lavcev psihologov. Dodati je treba, da je tudi akademik, saj poučuje kot profesor na Teološki 
fakulteti.  Svoj pozitivni pristop in svojo strokovnost širi tudi preko mnogih predavanj,  saj je 
med najljubšimi in iskanimi predavatelji,  znan je tudi v zamejstvu, saj je že večkrat predaval v 
Društvu Finžgarjev dom na Opčinah.
Zdi se čudno, da ena oseba zmore vse to – odgovor pa je morda v dejstvu, da združuje v

sebi dva plemenita poklica: Christian Gostečnik je psihoterapevt,  a je tudi pater frančiškan 
in teolog.
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n Ob posebni situaciji,  ki jo letos 
doživljamo, ob pandemiji in ukrepih za 
zajezitev virusa covid-19 nas še posebej 
zanima Vaše mnenje, kako doživljajo to 
obdobje v družinah, ki so v teh razme-
rah postavljene pred preizkušnjo ali 
pod povečevalno steklo. V Italiji že šest 
tednov zaradi „ lockdowna“  ostajamo 
doma, le v zadnjih dneh se je možno 
nekoliko oddaljiti od doma. Tako dol-
gotrajno življenje v družinskem krogu 
je bilo v normalnih okoliščinah možno 
le med dopustom, med počitnicami, še 
takrat so se družine praviloma odpra-
vile na preživljanje prostih dnevov v 
druge kraje. V vsakdanjosti pa smo bili 
v glavnem vsi sužnji hitenja, dolžnosti, 
hitrega ritma. 
Kaj mislite, ali bodo družine po 

tej izkušnji bolj povezane, ali pa se je 
ponekod napetost tako zostrila, da so 
se družinski člani v tem času drug od 
drugega celo oddaljili? 

l Družine in zakonci, pa tudi posame-
zniki, ki so sami, vsi so v teh dneh pred 
izjemnim izzivom, saj se je nenadoma 
svet radikalno preobrnil, vse se je čez 

noč zavrtelo v čisto nepredvidljive 
smeri, negotovost in strah sta preplavi-
la deželo. Na začetku nismo mogli niti 
verjeti, da se vse to res dogaja, odzvali 
smo se na zelo različne načine, pač v 
povezavi z našim karakterjem; od tistih, 
ki so reagirali z zanikanjem, celo z ra-
hlim cinizmom, da nas spet nekdo želi 
na svojski način zavesti in zmanipulirati 
za dosego lahkega zaslužka, pa do onih, 
ki so doživeli smrtni strah in grozo, ker 
so se katastrofalna pričakovanja samo 
nalepila na njihove stare agonije stra-
hov in srhljivih zastrašujočih vprašanj, 
kaj da se bo zgodilo z nami … A to je bil 
šele začetek. Velika večina – ja, največja 
– je samo čakala, kaj bo prinesel jutri-
šnji dan in pred nami se je vse bolj raz-
grinjala slika nove dobe, novih razmer. 
Predvsem nas je streznilo, ko je postalo 
znano, da so ljudje začeli umirati in da 
je virus čista, celo nerazrešljiva ne-
znanka in se bomo morali še kar nekaj 
časa prilagajati, slediti njegovim potem. 
In ob tem vemo, da bo od nas zahteval 
še marsikaj.
Kaj je pa za zaprtimi vrati?!
Tam v skrivnosti intime, kjer vsa 

hrepenenja dobijo svoje najmočnejše 
odgovore ljubezni in dotika, se je začela 
odvijati čisto nova zgodba, nežna in 

»Vsi so v teh dneh pred izjemnim 
izzivom, saj se je nenadoma svet 
radikalno preobrnil, negotovost 
in strah sta preplavila deželo.«
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 ljubeča, sočutna, čeprav jo je preveval nemir in tu 
in tam tisto temno čustvo, ki meri na agonijo ne-
znanega. Če so se odločili, če sta se starša odločila, 
da bodo poskrbeli drug za drugega, je to čas, ko 
lahko drug drugemu dajo največje priznanje: da je 
lepo, da so in da so skupaj. O, ja, saj so prišli tudi 
dnevi, ko je bilo hudo in je še in ne vemo, kaj bo, a 
odločitev je padla in je še močnejša.
Tam, kjer je skrb in žalost in velik strah, ki vse 

muči, mrcvari ... tam je vse zaman, ni rešitve, ko 
da ti ljudje ne znajo drugače živeti. A morda res ni 
rešitve, si je celo ne želijo …
Tam, kjer je bilo hudo že prej, kjer so v srhljivem 

strahu in grozi nepredvidljivosti samo čakali, kdaj 
bosta nasilje ali zasvojenost dobila krila, res ni bilo 
treba čakati dolgo. Sedaj je tu, na dnevnem redu, 
skoraj da brez prenehanja.  
In kaj je razlika med vsemi temi s skrbjo po-

sejanimi domovi? Eno je gotovo: povsod so ure 
in minute in dnevi, ko ni lahko in ko je zatohla 
in premajhna soba še bolj zatohla. In tudi ko je 
stanovanje dovolj veliko, celo preveliko in še vrt in 
sprehodi, pa v srcu ni miru, je srce polno žalostne-
ga spoznanja, da sploh ne vemo več, kdo smo.

n Ali so lahko dnevi karantene tudi čas milosti, ko 
vsak pride v stik sam s seboj, ko v popolni zunanji 
tišini zasliši odmev svojega v vsakdanjosti toliko-
krat utišanega jaza?
l Nujno je spoznanje, da smo vsi sedaj pred 
krepko odločitvijo: ali si zagrenimo te dni ali pa 
jih vzamemo za milostni čas, ki nam lahko podari 
najgloblje spoznanje, 
kdo smo in kako reagi-
ramo drug na drugega, 
kako se sprejemamo 
in predvsem, ali lahko 
iz sebe naredimo naj-
boljšega sebe in se kot 
takega poklonimo dru-
gemu, se priklonimo 
njegovemu trpljenju 
in skrbi in globokemu hrepenenju in želji, da bi ga 
nekdo slišal in razumel, da mu je hudo. 
Vsem nam je hudo in kako naj ne bi bilo grozo-

vito, ko slišimo za vse te tragedije, ko umirajo lju-
dje, ko nihče ni imun, ko nihče ni zares nad vsem 
tem … Je še kdo, ki se bo odločil in začel dobese-
dno zasledovati zglede mnogih, ki se žrtvujejo, kot 
npr. zdravstveno osebje, duhovniki, socialni de-
lavci, učitelji? Ali pa bo bolj zares in v vsem začel 

skrbeti za vse doma, tam kjer smo mi, preživeli, ter 
nam pokazal pot iz tega? Kdo bo potolažil otro-
ke, mladostnike, starejše? Vsa ta vprašanja imajo 
odgovore. Otroci čakajo na starše, da se umirijo, 
da najprej uredijo svoj odnos, da zaslutijo, da je to 
zanje milostni čas. To je čas, ko zakonca  pogledata 
drug drugemu v oči in si povesta, da je sedaj njun 
odnos na tnalu in se lahko izčisti … Nekdo se bo 
moral odločiti in poklicati staro mamo, očeta, 
osamljenega … ja, prav zares, vsemu bo treba dati 
čisto nov predznak, vsemu temu dogajanju nov 
vidik in verjamem, da je v nas toliko življenjskosti 
in milostnih notranjih zrenj, da je to možno.

n Kako pozabiti na tragične scene, ki jih vsak dan 
vidimo na televiziji:  vrste krst, strpanih v telova-
dnicah, včasih v cerkvi; tesnobno občutje ob misli 
na starčke v domovih za ostarele, na smrt ljudi, 
ki morajo umirati sami, brez svojih dragih in se 
od njih posloviti.  Tu se je težko izogniti mračnim 
mislim, tudi vprašanjem, kakšna je cena in pomen 
življenja posameznika?
Na drugi strani pa nas hrabrijo neverjetno 

svetli dogodki. Naj navedemo samo tri:  zgodbe 
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki so 
zmožni iti zavestno v smrt, da bi reševali življenja 
pacientov; zgodba starejšega duhovnika, ki se 
odpove dihalnemu aparatu v korist mladeniču, in 
s tem daruje svoje življenje; zdravstveni delavci, 
ki podeljujejo maziljenje in zadnje zakramente 
umirajočim, ker jim duhovniki ne morejo priti 
blizu. Kako bi Vi komentirali te dogodke?

l Na to ni lahkega 
odgovora, po drugi 
strani pa imajo vsa 
ta vprašanja že v 
sebi odgovore, ki 
niso podvrženi no-
benemu velikemu 
debatiranju in še 
večji argumentaciji 
… Tokrat gre za sti-

sko in stiska zahteva iznajdljivost, zahteva sočutje 
in intuicijo; to pomeni, da slišimo svoje telo, strah, 
najgloblje hrepenenje, zven ljubezni, melodijo 
ustvarjalnosti, lepoto novih in drznih tveganj … 
Ja, vse to je v nas in tam je tudi globoka želja po 
drugačnem in čustveno varnem in gotovem, da 
bomo najprej to dosegli tu zase in za druge in to na 
način, kot oni želijo. In tudi za to je nujno potrebna 
zavestna odločitev, da si bomo priznali vsa  čutenja, 

»Vsemu bo treba dati nov vidik 
in verjamem, da je v nas toliko 
življenjskosti in milostnih 
notranjih zrenj, da je to možno.«
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vsa od najbolj grobih pa do najbolj 
subtilnih in hrepenečih … in da bomo 
poslušalci vseh izbruhov, ali pa tudi tihe-
ga šepetanja … Ja, odločitev je zares 
tista, ki osvobaja, ki daje nadzor. Sicer 
smo tako kruto podvrženi dnevnemu 
dogajanju, poročilom na naših medijih 
ter sužnji slabih novic in informacij vseh 
vrst. Te sicer morajo biti, a je naš odnos 
do njih lahko zelo  katastrofalen v smislu, 
da nas zagrne z žalostjo, zagrenjenostjo 
in brezupom … A tu smo in naša odloči-
tev je, kaj bomo naredili z vsem, kar nas 
obdaja … Te svobode pa nam ne more 
vzeti noben virus …

n Kakšni bomo po Vaše izšli iz te 
krize? Mislite, da smo se naučili česa 
pozitivnega, kar nam bo služilo tudi 
v bodoče? Kakšna je lahko duhovna 
pridobitev posameznikov v tem času? 
l Učimo se, vedno se učimo, včasih iz 
zelo trdih lekcij, kot je ta, ki je prven-
stveno in v marsičem pokazala, kdo 
smo in kakšni smo, kaj zmoremo in 
predvsem, kako se odzivamo … Kot že 
vseskozi namigujem; to je čas milosti, 
zastonjski čas, čas velikih priložnosti 
za odnose, da morda ugotovimo, kdo 
smo in kdo nam je v življenju resnič-
no pomemben, morda še bolje – kdo 
je najpomembnejši, komu naj bi bil 
vedno namenjen naš korak in komu 
nov zanos. Ker ta silno neljubi, kruti 
gost bo odšel, mi pa bomo ostali in ne 
dvomim, da bomo drugačni, boljši, 
bolj plemeniti in z novim spoznanjem, 
da smo si pomembni.  

n Ste tudi pater duhovnik. Kako gle-
date na alternativno ponudbo digital-
ne maše in drugih obredov? Duhovni-
ki so bili v tej situaciji zelo ustvarjalni: 
mnogi so oddajali maše preko spleta, 
v naši bližini je repenski župnik na 
oljčno nedeljo iz avta blagoslavljal 
vejice domačinov, neki italijanski 
duhovnik v Lombardiji je spovedoval 
iz svojega avta vernike, ki so se mu v 
svojem avtu približali,  itd.
l To je obdobje, ko so naši elektron-
ski mediji vseh vrst še in še dobrodošli 
… Nudijo način, kako imamo lahko 
na svojski način osebni stik z ljudmi, 
ki so nam zaupani in mi njim. Never-
jetno, kako inovativni so naši duhov-
niki – samo čestitati jim je treba –, ko 
je stiska, ko se na deželo zgrne strah 
in agonije najbolj temnih sil, je Bog 
še prav na poseben način z nami ... 
tokrat preko medijev. Zares, povsod 
nas čaka naš Bog, povsod nam stoji 
ob strani in čaka, da nas bo sprejel v 
svoje naročje.

»Ko se na deželo zgrne strah 
in agonije najbolj temnih sil,  
je Bog še prav na poseben način 
z nami … tokrat preko medijev.«
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Če bi kogarkoli danes vprašali, katero besedo v 
tem obdobju sliši najpogosteje, bi bil odgovor go-
tovo beseda koronavirus ali morda covid-19. Sledile 
bi verjetno besede pandemija, karantena, izolacija, 
samoizolacija ali morda besedne zveze socialna di-
stanca, učenje na daljavo, delo na daljavo ali s tujko 
kar smart working.
Če je ponavadi za novejše besedje treba čakati 

kar nekaj časa, da ga najdemo v slovarjih oziroma 
jezikovnih priročnikih, sta besedi koronavirus in 
covid-19 hitro našli svoje mesto na spletnem por-
talu Fran, ki je postal zvesti pomočnik vseh, ki se 
ukvarjamo s slovenskim knjižnim jezikom oziroma 
ga redno uporabljamo. Na spletni strani 
www.fran.si imate v zgornjem desnem kotu 
povezavo na vse besede, povezane s covi-
dom-19: če kliknete na to povezavo, najdete 
nabor starejših in pa novih besed, povezanih 
s pandemijo, in nasvete, kako (predvsem 
nove) besede uporabljati. 
Tako se vam ob kliku na primer pri kažejo 

vse besede, povezane z novim virusom, ki so 
jih sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša zabeležili v Franovem Sprotnem slovarju 
slovenskega jezika (SSSJ): to je priročnik, ki zbira 
živo, v slovarjih še ne registrirano novejše besedje, 
in v temeljnih obrisih prikazuje njegove pomenske, 
slovnične in pragmatične lastnosti. Nekatere bese-
de so nove, druge pa so v tem času pridobile nove 
pomene: tako imamo na »koronavirusnem« sezna-
mu nove besede, kot so alfakoronavirus, koronakri-
za, koronapaket, prekuževanje,  novookužen; »sta-
re« besede z novimi pomeni, kot so asintomatičen 
ali samoizolacija; na seznamu pa so tudi besedne 
zveze, ki jih v medijih v tem obdobju srečujemo 
vsak dan (med njimi naj omenim duhovno obhaji-
lo, pridružena bolezen in ničti pacient).
Posebno mesto zavzema na splet nem portalu 

beseda covid-19. Naj za bralce Mladike na kratko 

obnovim, kaj pravi Fran o rabi te nove besede. Gre 
za kratico, ki je nastala iz angleškega poimenova-
nja bolezni (coronavirus disease 2019). Kratico lah-
ko pišemo z malimi ali z velikimi črkami: covid-19 
ali COVID-19. Ker poimenovanja bolezni pišemo 
v slovenščini z malo začetnico, je tudi covid-19 
pisana z malo začetnico kot navadna beseda. 
Zapis Covid-19 je napačen. Čeprav gre za prevze-
to besedo, ki bi jo po pravopisnih načelih morali 
pisati, kot jo izgovarjamo, torej kovid-19, v tem 
primeru to pravilo ne velja, ker se je citatna oblika 
zaradi pogoste rabe že uveljavila. Pravilno je torej 
zapisovanje s c-jem.

Glede sklanjanja besede covid-19 avtorja 
članka omenjata, da je bilo še pred desetletjem 
za zapis z vezajem priporočeno, da prve sestavine 
ne  sklanjamo, če sta sestavini povezani s stičnim 
vezajem (npr. Jean-Paul, rod. Jean-Paula). V so-
dobni praksi pa se je zaradi večje jasnosti uvelja-
vilo načelo, da sestavino pred vezajem sklanjamo 
tudi, če sta enoti povezani s stičnim vezajem (npr. 
Jean-Paul, rod. Jeana-Paula). Zato govorimo o 
covidu-19, o epidemiji covida-19 itd.
Kaj pa izgovarjava? 
Avtorji prispevka na Franu ugotavljajo, da 

kratico covid-19 najpogosteje izgovarjajo kot 
[kôvid-devétnajst]. Obenem opažajo, da pri tej 
besedi ni zaslediti izgovora [devetnájst], ki pa je 
povsem knjižen in ostaja možen. Ob poslušanju in 

O COVIDU-19 
Z JEZIKOVNEGA ZORNEGA KOTA

Manica Maver

»Če bi kogarkoli danes vprašali,  
katero besedo v tem obdobju 
sliši najpogosteje, bi bil odgovor 
gotovo beseda koronavirus   
ali morda covid-19.«
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gledanju zamejskih dnevnikov lahko poslušalec – v 
 nasprotju s trendom v Sloveniji – kar pogosto sliši 
izgovor [kôvid-devetnájst]. Nič narobe, vseeno pa 
se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi se novinarji uskladili 
in vsi uporabljali enako različico izgovora.
Prispevek omenja tudi številne novonastale 

tvorjenke, v katerih je beseda korona prvi del po-
dredne zloženke in je zato pisana skupaj z jedrno 

besedo, npr. korónabedák (kdor se nespametno, 
neodgovorno vede v času ukrepov samoizolacije), 
korónačàs (‘obdobje epidemije koronavirusne bo-
lezni’) in korónapozdràv (‘pozdrav s komolcem’).
Vabim vas, da si podrobneje ogledate, kaj piše 

na tem dragocenem spletnem portalu o jezikovni 
rabi besed, povezanih z boleznijo, ki je tako močno 
zaznamovala zadnje mesece našega življenja.

A
N
T
E
N
A

NUK  2  I N  S LOV ENC I  ZUNA J  R S
M l ad i k a  n a  s p l e t i š ču  d l i b. s i

V Anteni prejšnje številke Mladike smo opozorili, da zaradi reorganizacije Narodne in univerzi-
tetne knjižnice v Ljubljani Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije ni več posebna enota 
NUK. Zbirka ostaja v NUK in bo še naprej dostopna javnosti, tudi knjižničarka Helena Janežič, ki je 
bila do nedavna odgovorna za zbirko, je še naprej zadolžena za stike s Slovenci, ki živijo in ustvar-
jajo onkraj državnih meja, vendar zdaj dela v Službi za prireditve in odnose z javnostmi, tako da 
zamejstvo in zdomstvo nista več njena glavna skrb.
Ravno za zbiranje in popisovanje gradiva, ki nastaja v čisto posebnih, težjih okoliščinah, pa so 

potrebni dodatna skrb in občutljivost, specifično znanje in stalni, tudi osebni stiki. Zato bi moral 
NUK ohraniti posebno organizacijsko obliko, ki bi zagotavljala kontinuirano skrb za to področje, 
mogoče v obliki “skrbništva nad zbirko tiskov Slovencev zunaj RS”. Tako skrbništvo je urejeno za 
rokopisno zbirko, glasbeno zbirko, slikovno zbirko, kartografsko zbirko, zbirko drobnega tiska ...
Vsekakor je na tem področju prišlo do razveseljive novosti: knjižničarka Janežičeva je začela 

pripravljati mesečno spletno izdajo Novičnika NUK za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki se brez-
plačno naroča na njenem naslovu (helena.janezic@nuk.uni-lj.si).
Na portalu Radiotelevizije Slovenija MMC pa Žiga Cerkvenik za NUK v razdelku Dediščina 

(https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina) tedensko objavlja rubriko Iz Nukovih arhivov. Občasno 
prideta na vrsto tudi zamejstvo in zdomstvo. Nedavno je izšel zanimiv prispevek o Slovencu v ZDA 
(https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/iz-nuk-ovih-arhivov-amerika-je-cuden-svet-to-bos-kma-
lu-zpoznal/521930).
In še zadnja razveseljiva vest: na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si) so zdaj v digi-

talni obliki prosto dostopne vse številke dosedanjih letnikov Mladike in Rasti (z izjemo lanskega in 
tekočega letnika).
A vrnimo se k reorganizaciji Narodne in univerzitetne knjižnice. Novi ravnatelj Viljem Leban si je 

zastavil še izjemen načrt, za katerega upamo, da ga bo srečno izpeljal: izgradnjo NUK 2, dodatne 
stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice. Gre za že dokaj staro željo slovenske kulturne javnosti.
Od 80. let prejšnjega stoletja dalje je bilo razpisanih več natečajev in izdelanih več načrtov, a 

na že davno izbranem zemljišču na križišču med Aškerčevo in Slovensko cesto, med Filozofsko 
fakulteto in Križankami, je že dolga leta le prašno, sicer zelo dobrodošlo parkirišče. Leta 1994 je bil 
sprejet celo poseben zakon o izgradnji knjižnice. 
Pred osmimi leti je bil na novem mednarodnem 
natečaju izbran projekt, ki ga je pripravil Biro Bevk 
Perovič arhitekti. Premaknilo pa se ni nič.
Ravnatelj Leban, ki ima z gradnjami knjižnic 

že izkušnje, je odločen, da načrt izpelje. Zdaj se 
izdeluje projektna dokumentacija. Kot vedno so 
problem sredstva …
	 ij
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57. literarna nagrada VSTAJENJE za leto 2019

Komisija literarne nagrade Vstajenje v sestavi prof. Robert Petaros, prof. Neva Zaghet, prof. 
Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar in urednik Marij 
Maver je v velikem tednu odločila, da letošnjo nagrado Vstajenje prejme:

Tone Mizerit za življenjsko delo.

Tone Mizerit se je rodil v Šentrupertu na Dolenjskem leta 1944, očeta Martina je spoznal komaj 
deset let kasneje, ko se je mama z otroki iz Slovenije preselila k možu v Buenos Aires. 
V novi domovini je študiral časnikarstvo, bil več kot dve desetletji časnikar v argentinskih medijih 

ter eden pomembnejših akterjev kulturnih sredin Slovencev v Buenos Airesu. Nagrado prejme za 
svoje kulturno delovanje med slovensko skupnostjo v Argentini. Od leta 2005 je glavni urednik Med-
dobja, osrednje kulturno-literarne revije v izseljeništvu, ki jo od leta 1954 izdaja Slovenska kulturna 
akcija. Uredil je lanskoletno številko zbornika, ki je jubilejna, izšla je namreč kot dvestota publikaci-
ja omenjene Slovenske kulturne akcije, obeležuje pa tudi njeno 65-letnico. 
V Meddobju so se od začetka do današnjih dni zvrstili odlični eseji in razprave, dramatika, poezija 

in proza, prevodi, likovni dodatki, knjižne ocene, poročila in kakovostni prispevki o družbi in temelj-
njih vprašanjih človeka.
Tone Mizerit je vse svoje življenje posvetil slovenski skupnosti v Argentini. Po očetovi strani 

njegov rod izhaja iz Števerjana, njegov stric Edvard je bil kot profesor, ravnatelj in nadzornik med 
graditelji slovenskega povojnega šolstva na Tržaškem. Nagrada Vstajenje se tako po nekajletnem 
premoru vrača v zdomstvo in opozarja na sredine, ki svoje delovanje gradijo na treh temeljnih vre-
dnotah slovenstva, krščanstva in demokracije. Denar za nagrado je prispevala ZADRUŽNA KRAŠKA 
BANKA z Opčin.

 Trst, 8. aprila 2020   
   

ZAHVALA NAGRAJENCA

Spoštovani odbor literarne nagrade Vstajenje!
Izredno presenečen in nadvse vesel sem prejel novico, da mi 

je bila podeljena literarna nagrada Vstajenje za leto 2019. Iz srca 
se Vam zahvalim za to čast, ki jo obenem razumem kot odgovor-
nost za nadaljnja prizadevanja v delu za obstoj in razvoj sloven-
stva v svetu.
Ko se mi poraja dvom ali sem res vreden tako prestižnega 

priznanja, ga ganjen sprejmem kot pohvalo delovanju vse sloven-
ske skupnosti v Argentini, ki kljub težavam in pomanjkljivostim, v 
neprijaznih okoliščinah, vztraja v delu za slovenstvo. Smo majhen 
otoček v morju celotnega slovenskega kulturnega prostora. A rav-
no ti otoki so važni za pravo usmeritev delovanja vsega slovenstva, kar nam bo zagotovilo narodovo 
vstajenje. Povezava med matično domovino, zamejstvom in izseljenstvom je bistvena v tem prizade-
vanju. Nagrada Vstajenje kaže na smer, ki nam bo zagotovila to povezavo in uspeh naših naporov.
Ko ponovno izražam zahvalo za imenovanje, Vam želim obilo božjega blagoslova pri Vašem delu 

in Vas prisrčno pozdravljam.

 Tone Mizerit
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V tej krizi, ki jo je povzročila pande-
mija, smo na mah pozabili na vse dobre 
namene. Pred nekaj meseci smo – zlasti 
na evropski ravni – prepričano govorili 
o novih zakonih za zaščito okolja, o 
podnebni nevtralnosti in o tem, da bo 
plastike za enkratno uporabo za vedno 
konec. Pred tem smo dolga desetletja 
onesnaževali naravo, ki bo potrebovala 
najmanj tisoč let, da razgradi vso plasti-
ko, s katero smo jo zasuli.
»Veliko revolucijo« smo začeli s pla-

stičnimi vrečkami. Škoda le, da se nove, 
razgradljive, v mnogih primerih strgajo 
takoj, ko kaj naložimo vanje.
Po novem letu – čeprav izvedenci 

pravijo, da je bil prisoten že prej – pa 
je svet kot strela z jasnega iznenadil 
novi koronavirus. In v nekaj tednih je v 
mestih, na cestah, v morjih in gozdovih 
obležalo na milijone mask in rokavic za 
enkratno uporabo. Vse seveda iz pla-
stičnih ali sintetičnih, težko razgradljivih 
materialov. Med državami, ki so začele 
množično proizvajati kirurške maske, je 
bila Kitajska. V prvi fazi so ji bile mnoge 
države hvaležne, saj so potrebovale ma-
ske za zajezitev širjenja epidemije. Tudi 
v Italiji jih dolgo ni bilo dovolj za vse, niti 
za zdravstvene delavce. Neko lekarno 
v središču Trsta pa so zaradi prijav celo 
zaprli, saj je v prvih dneh krize prodajala 
maske po nemogočih in nerealnih cenah. 
Kmalu nato so začeli tudi številni 

obrati širom po Italiji proizvajati zaščitne 
maske, večinoma iz naravnih materi-
alov, ki jih je mogoče oprati in večkrat 
uporabiti. Ta proizvodnja bi morala 
obveljati za ves svet. Kirurške maske, 

ki se jih po uporabi zavrže, potrebujejo 
zdravstveni delavci in tisti, ki so zaradi 
svojega dela posebej izpostavljeni viru-
su. Za »navadne Zemljane«, ki hodimo 
po raznih osebnih opravkih, pa je ma-
ska, ki jo lahko operemo, čisto dovolj.
Žal človek vedno znova dokazuje, 

da mu je okolje in splošno počutje na 
našem planetu zadnja skrb. Kako naj 
sicer razumemo početje tistih, ki masko 
ali plastične rokavice preprosto odvr-
žejo na tla? Različne okoljevarstvene 
organizacije opozarjajo, da ti odpadki 
predstavljajo novo katastrofo. Morje je 
v nekaterih obalnih mestih že naplavilo 
na obale na milijone teh novih smeti, 
ki močno onesnažujejo in so tudi zelo 
nevarne za morsko favno.
»Človek ne sme postati novi virus 

planeta Zemlja,« je opozoril predsednik 
organizacije Plastic Free Luca De Gae-
tano. Odmetavanje mask in rokavic pa 
ni le skrajno brezbrižno, pač pa tudi ne-
varno. Kovonavirus namreč lahko zlasti 
na plastičnih površinah preživi več časa. 

H.J.

Nova okoljska katastrofa

SVET SO PREPLAVILE MASKE 
IN ROKAVICE
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Celo nekaj dni. Kdor odstranjuje te odpadke, je 
zaradi tega še v večji nevarnosti kot sploh vsi tisti, 
ki se jih nehote dotaknejo. 
Od človeštva, ki ne zna uporabljati niti koša za 

smeti, ne moremo veliko pričakovati. Je to tisti 
novi, tehnološki človek prihodnosti?
Papež Frančišek je ob jubilejnem, 50. svetov-

nem dnevu Zemlje, ki je bil 22. aprila, spet pozval k 
»okoljskemu spreobrnjenju«. Člani človeške druži-
ne smo odvisni drug od drugega, zato potrebujemo 
skupni načrt. Sveti oče je opozoril, da zaradi svoje 
sebičnosti nismo bili zvesti svoji odgovornosti 
varuhov in upraviteljev Zemlje. Znova je tudi izrekel 
podporo podnebnim protestnikom.
V tej dolgi karanteni, ko je veliko ljudi več te-

dnov preživelo za štirimi stenami, smo imeli veliko 
več časa za razmišljanje kot običajno, ko se nam 
vedno nekam mudi. Morda smo spoznali, kaj je 
resnično pomembno in kaj ne, kaj potrebujemo in 
česa ne. Koliko je ljudi, ki so v teh tednih osamitve 
pogrešali trgovski center? Si morda niste bolj zaže-
leli sprehoda v naravo?
Sedaj se že skoraj po vsem 

svetu in tudi v Italiji uvaja 
»faza 2« z zagonom nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, ki 
jih je poldrugi mesec karante-
ne močno prizadel. Nekateri 
analitiki ocenjujejo, da bomo 
te izgube nadoknadili šele 
čez več let. Senca recesije že 
grozi na obzorju. Na milijone ljudi po vsem svetu je 
ostalo brez dela in brez dohodkov. V gospodarskem 
sistemu, ki smo ga sami ustvarili, pa stroški iz mese-
ca v mesec rastejo, tudi če ni zaslužka. 
Bolj kot kdaj koli je v tem trenutku potrebno 

vlagati v socialo, prav tisto, na račun katere so v 
teh letih varčevale številne, tudi evropske države. 
Nekateri opozarjajo, da se bo veliko ljudi, ki jim bo 
covid-19 prizanesel, kasneje komajda preživljalo, 
če država ne bo posegla. 
Prav tako smo videli, kako močno potrebujemo 

kulturo. V teh dolgih tednih bi težko preživeli brez 
nje. V času karantene so zacvetele različne kultur-
ne spletne dejavnosti, ki imajo na tisoče sledilcev! 
Tudi knjige so spet postale zanimive.
Šola je postala eden glavnih združevalnih ele-

mentov za vso državo. Tu so se nove tehnologije 
izkazale za zelo koristne. Istočasno pa smo ugoto-
vili, da si mnoge revne družine ne morejo privoščiti 
računalnika in plačevanja internetne povezave.

In končno smo tudi videli, kako izredno po-
membno je javno zdravstvo! Tudi v Italiji smo na 
tem področju dolga leta doživljali varčevanja do 
skrajnosti in postopno, prikrito privatizacijo, kronič-
no pomanjkanje osebja, sredstev in postelj v bol-
nišnicah … Ameriški predsednik Obama je še pred 
leti potrebo po zdravstveni reformi, ki bi zavarovala 
tudi državljane, ki si ne morejo privoščiti drage 
zasebne zavarovalnice, povezal prav z nevarnostjo 
pandemije, do katere bo v vse bolj globaliziranem 
svetu moralo nujno priti. Zasebno zdravstvo, je 
dejal, taki epidemiji nikakor ne bi moglo kljubovati. 
Novi predsednik Trump pa si je med temeljne cilje 
svojega mandata zastavil odpravo Obamove refor-
me. In sedaj se ZDA soočajo z najhujšo zdravstveno 
krizo nove dobe … 
Politični in gospodarski krogi so v teh letih vsilili 

varčevanje prav na področjih, ki so za človeka naj-
bolj pomembni. Epidemija covida-19 pa je nenado-
ma spet pokazala, kaj je resnično važno. Napočil je 
čas, da se resno zamislimo nad tem, kako naprej. 

Upravičen je strah, da se 
bomo po ponovnem za-
gonu gospodarskih de-
javnosti spet z vrtoglavo 
naglico zagnali v delo 
in skušali nadoknaditi 
zamujeni čas. 
Wuhan na Kitaj-

skem, ki velja za žarišče 
epidemije, pa tudi 

Lombardijo, ki je najbolj prizadeta dežela v Italiji, je 
bilo po nekaj tednih karantene spet mogoče videti s 
satelita, saj se je ozračje očistilo. Nekateri znanstve-
niki so postavili domnevo, da obstaja povezava med 
onesnaženjem in širjenjem koronavirusa. V času, ko 
smo obtičali doma, se je narava začela spet bohoti-
ti; voda v morju, rekah in jezerih postala prozornejša 
in čistejša. V mestih, iz katerih se je človek umaknil, 
je bilo ponekod mogoče videti tudi radovedne divje 
živali … Vse to se je zgodilo le v slabih dveh mese-
cih. Iz tega bi se morali nekaj naučiti. Če bi človek 
izginil z obličja Zemlje, bi narava v zelo kratkem 
času pozabila na nas …
Morda smo sedaj tudi doumeli, kako dragoceno 

je sleherno človeško življenje. V tem trenutku sicer 
skrbimo le zase in se ne zmenimo več ne za vojne, 
ki divjajo po svetu, ne za dramo migrantov, ne za 
žrtve podnebnih sprememb širom po svetu. A – 
če smo se tega koronavirusa prestrašili v tolikšni 
meri, da smo celo ustavili gospodarsko dejavnost 

»Epidemija je nenadoma 
spet pokazala, kaj je 
resnično važno. Napočil je 
čas, da se resno zamislimo 
nad tem, kako naprej.«
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– potem bi morala skrb za zdravje veljati tudi v 
drugih primerih. V prvi vrsti naj omenimo žrtve 
onesnaženja, zaradi katerega po ocenah Svetovne 
zdravstvene organizacije vsako leto umre skoraj 9 
milijonov ljudi. Večinoma gre za posledice bolezni 
dihal in srca. V Italiji pa je žrtev najmanj 80 tisoč 
letno, od teh največ v Lombardiji. Gre za številke, 
ki so neprimerno večje od tistih, ki jih pripisujemo 
novemu koronavirusu. Razlika je le v tem, da gre za 
bolezni, ki niso nalezljive.
Deset članic Evropske unije – Italija, Španija, 

Portugalska, Avstrija, Danska, Finska, Latvija, 
Luksemburg, Nizozemska in Švedska – je v odpr-
tem pismu Evropsko komisijo pozvalo, naj vno-
vičen gospodarski zagon po pandemiji temelji 
na zelenih tehnologijah in trajnostnem razvoju. 
Evropa se je sicer pred krizo obvezala, da bo do leta 
2050 postala podnebno nevtralna celina. V tem 
smislu bi lahko zastavili ekonomijo prihodnosti. 
Morala bi biti drugačna od dosedanje, ki temelji 
le na neskončnem izkoriščanju naravnih virov ter 
poceni delovne sile. Da ta sistem ne deluje, je kriza 
z novim koronavirusom pokazala bolj jasno kot 
kdajkoli. Kako smo lahko dovolili sistem, v katerem 
se na milijone ljudi s težavo preživlja iz dneva v 
dan, redki pa kopičijo bajna bogastva? Smo morda 
v času dolge karantene razmišljali tudi o tem?
Pot, ki nam jo začrtuje 

ta pandemija, je zelo jasna 
… Napočil je čas za spre-
membo gospodarskega 
sistema, ki je obubožal 
množice in uničil naš pla-
net. Zanimivo je, da je glo-
balna ekonomija takoj zašla v 
krizo, ko smo nehali proizva-
jati in prodajati … Večji del 
naše proizvodnje – in to smo 
jasno ugotovili sedaj – sploh 
ni potreben. Istočasno pa že 
dolga desetletja zanemarja-
mo področja, ki so nujna za 
preživetje celih narodov.
Našo prihodnjo proizvo-

dnjo bi morali torej preu-
smeriti v izdelavo tega, kar 
je potrebno in pomembno, 
truditi bi se morali za to, da 
bi nahranili množice lačnih. 
Da bi prišli do tega cilja, bi se 
morali seveda tudi mi čemu 

odpovedati – vendar večinoma le temu, česar v 
resnici ne potrebujemo. In to bi bil tudi pravi zače-
tek ekološke zavesti, ki bi nam tudi v prihodnosti 
zagotavljala obstoj na tem planetu.
Zaradi pandemije novega koronavirusa so letos 

preložili tudi podnebno konferenco COP 26, ki bi 
morala biti novembra v Glasgowu na Škotskem. 
Dogodek so prestavili na prihodnje leto. Iz Okvir-
ne konference Združenih narodov o podnebnih 
spremembah so sicer napovedali, da bodo ob tej 
priložnosti postavili še več zahtev za oblikovanje 
gospodarstva 21. stoletja, ki naj bo čisto, zeleno, 
zdravo, pravično, varno in bolj odporno. Skratka – 
ekonomija prihodnosti naj bi imela vse lastnosti, 
ki jih sedaj nima. Iskreno upanje je, da bo člove-
štvu ta podvig tudi uspel, saj je zaradi podnebnih 
sprememb, ki se jih premalo zavedamo, resno pod 
vprašajem njegova - to je naša - prihodnost. Na 
dramatičnost globalnega segrevanja nam v tem 
času, ko spremembe v naravi gledamo skozi okna 
svojega doma, spominja tudi dolgotrajna suša. 
Vodostaj nekaterih rek se je zaradi tega znižal kot v 
poletnem času.
Ob koncu tega prispevka še poklon priljublje-

nemu čilskemu pisatelju Luisu Sepúlvedi, ki je v 
Španiji umrl za posledicami koronavirusa. Dobro je 
poznal tudi Italijo, ki jo je rad obiskoval. Sepulveda 

je s svojimi pripovedmi, 
zgodbami in basnimi, ki 
so jih radi brali ljudje vseh 
generacij, vedno znova 
opozarjal na pomen var-
stva okolja ter na pravico 
in potrebo po svobodi in 

socialni pravičnosti. Vedno 
je bil na strani živali, ki jih 
človek brezvestno izkorišča v 
svoje potrebe in užitek. 
»V svojem življenju boš 

imel veliko priložnosti, da 
boš srečen. Eden od razlogov 
za to se imenuje voda, drugi 
se imenuje veter, tretji pa 
se imenuje sonce, ki – kot 
kaka nagrada – vedno posije 
po dežju«, je med drugim 
zapisal. Sepulveda je bil tudi 
vselej kritičen in ironičen do 
človeka, ki večkrat »z najbolj-
šimi nameni povzroči največ-
jo škodo«.

»Človek z najboljšimi 
nameni povzroči največjo 
škodo (L. Sepúlveda).«
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Prebrali so za vas:

V začetku so bili najbrž iskrica 
strasti, zagnanost in navdušenje 
nad besedo ter igro, tisti, ki so gnali 
študente ljubljanskega jezuitske-
ga kolegija, da so leta 1657 prvič 
uprizorili gledališko predstavo v 

slovenskem jeziku in s tem zaznamovali začetek sloven-
skega gledališča. To se je v naslednjih desetletjih razširilo 
med ljudi in utrdilo preko mnogih ljubiteljskih gledaliških 
skupin, ki so se razcvetele zlasti v času narodne prebuje 
v drugi polovici 19. stoletja, nato pa je 
kot eden od narodovih kulturnih stebrov 
doseglo tudi profesionalne razsežnosti.

O tem, da na Slovenskem velja 
talijina umetnost tudi danes za posebej 
priljubljeno razvedrilo, govori na primer 
raziskava iz leta 2014, iz katere izhaja, 
da med kulturnimi prireditvami Slovenci 
še vedno najraje izberejo gledališko 
predstavo. Očitno pa je, da je dramska 
umetniška dejavnost priljubljena tudi 
drugače, in sicer v obliki aktivnega sode-
lovanja v amaterskih igralskih skupinah. 
V Sloveniji jih je približno 450 namenje-
nih odraslim, 100 mladim, 600 otrokom 
in skupaj štejejo približno 10.000 članov.

Nenavadno pa je, da kljub tako 
razširjenemu zanimanju za gledališko dejavnost, ostaja 
področje gledališkega izobraževanja otrok in mladine, ki 
je med amaterji pravzaprav najbolj zastopano, še precej 
neraziskano. Mentor, ki želi na tem področju nadgraditi 
svoje osnovno znanje, nima veliko pripomočkov, napi-
sanih v slovenskem jeziku, prav zaradi tega je posebej 
dragocen priročnik Manice Maver Luč na odru (Mladika, 
Trst 2019). Ta je namreč lahko v pomoč in navdih vsem, ki 
želijo mlade pospremiti na odrske deske.

Tako kot se za pravi priročnik spodobi, se avtorica Luči 
na odru le v uvodnem delu kratko pomudi pri teoretskih 
izhodiščih in temeljnih sestavinah gledališke uprizoritve 
ter pri predstavitvi ljubiteljske gledališke  dejavnosti v 
zamejstvu in Sloveniji, obsežnejši del besedila pa nameni 

praktičnim vajam za delo z otroško in mladinsko amater-
sko gledališko skupino. Vaje, ki jih ponuja, se umeščajo 
predvsem v fazo pred delom z dramskim besedilom in 
njegovo uprizoritvijo, so torej usmerjene k medsebojne-
mu spoznavanju  udeležencev, sproščanju, ustvarjanju 
prijetnega vzdušja, a tudi k izboljševanju kulture govora in 
dviganju estetike uprizoritve. 

Osrednji del priročnika sestavljata dva razdelka, eden 
je namenjen vajam in igram za otroške skupine, drugi pa 
za mladinske skupine z udeleženci, starimi od 11. do 25. 
leta. Oba sklopa sta razdeljena v štiri poglavja. V obeh 
so prve na vrsti ogrevalne vaje, namenjene sprostitvi, 
spoznavanju znotraj skupine in vzpostavljanju medseboj-

nega zaupanja, ko se mentorju ponuja 
priložnost, da opazuje dinamike med 
udeleženci. Drugo poglavje zajema 
tematske vaje, usmerjene denimo k 
razvijanju zmožnosti poslušanja, krea-
tivnosti in urjenju gibov. Tretji sklop je 
posvečen vajam za dihanje, glas in govor, 
četrti pa vajam z dramskim besedilom. 
Ob vsaki vaji so zapisani njen namen oz. 
cilj, dolžina izvedbe, potrebni rekviziti, 
predpriprava, ki jo zahteva od mentorja, 
in možni odzivi skupine ter morebitne 
težave ob njeni izpeljavi. Priročnik jasno 
odraža avtoričine številne in dolgoletne 
praktične izkušnje, ki jih je v zgodnjih 
letih pridobila najprej kot udeleženka 
dramskih skupin, predvsem pa kasne-

je kot mentorica z odličnim pedagoškim in gledališkim 
znanjem. Zaradi tega je v svojem pisanju prepričljiva in 
ustvarjalna. Dejavnosti, ki jih ponuja, pa so tako raznolike, 
da se tudi preko teh potrjuje moč, ki jo ima gledališče, da 
človeka razvija vsestransko, na telesni, miselni, čutni in 
čustveni ravni, ter nenazadnje v odnosu z drugimi.

Priročnik se zaključi z dvema prilogama, in sicer nekaj 
dodatnimi napotki za mentorja in vajami, ki jih ta lahko 
priporoči najbolj motiviranim mladim igralcem, ter z 
dvema izvirnima dramskima besediloma, ki ju je napisala 
in tudi že režirala avtorica priročnika. Ti sta še posebej 
dobrodošli, saj, kot zatrjuje avtorica spremne besede 
Katarina Podbevšek, za otroke in mladino primanjkuje 
primernih dramskih besedil.

Manica Maver
Luč na odru

Maja Smotlak
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Š T I P END I J E  A L B I NA  LOČ I ČN I K A
4. marca je bila v Peterlinovi dvorani podelitev štipendij 

iz Sklada Albina Ločičnika univerzitetnim študentom in 
študentkam inženirstva, ki so se v študijskem letu 2019/20 
vpisali na študij omenjene smeri. Komisija, katero so se-
stavljali Marjan Jevnikar, Sergij Pahor, Vanja Lokar in Neža 
Kravos, je prejela devet prošenj študentov višjih letnikov, 
žal pa ni bilo prošenj študentov prvega letnika. Letošnji 
dobitniki so Veronika Pučnik, Katerina Cufar, Andrej Labia-

ni in Luka Gregori. Dva od njih sta že večkrat prejela štipendijo, kar je za komisijo spodbudno, obenem 
pa je to dokaz, da se nagrajenci trudijo in uspešno nadaljujejo s študijem.
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Obdobje pandemije koronavirusa je v Slove-
nijo na polit ični ravni prineslo novo vlado.  Oba 
dogodka sicer nista bila vzročno-posledično 
povezana,  a sta nedvomno pomenila prelomni-
co.  Soočenje s samo krizo koronavirusa je bilo v 
Sloveniji doslej dokaj uspešno.  V ospredju pa so 
danes tudi štev ilne druge teme.  
Koronavirus je v primerjavi z drugimi državami v 

Sloveniji precej bolj pod nadzorom. To kažejo stati-
stične številke, predvsem ko govorimo o hospitali-
zacijah in posameznikih na intenzivni negi (v poštev 
jemljemo te postavke, ker so podatki o številu 
okužb pogojeni s številom odvzetih brisov). Medtem 
ko se krivulja odpuščenih iz bolnišnic dviga, krivulji 
hospitaliziranih in bolnikov na intenzivni negi že 
dalj časa mirujeta. Zato pa je v Sloveniji precej dru-
gih aktualnih tem, ki so jih na dan spravili mediji. 
Skupni imenovalec vsega tega pa je, tako kaže, nova 
vlada Janeza Janše, ki je nastala sočasno z razširi-
tvijo kriznih razmer zaradi pandemije v Sloveniji.

Trpljenje Marjana Šarca – 
poglavje Levica
Jasno mora biti, da Janša ni prišel na oblast 

zaradi koronavirusa. To je bilo le golo naključje. 
Ne, Janša je prišel na oblast zaradi padca vlade 
Marjana Šarca. Po poldrugem letu vladanja nekda-
nji kamniški župan preprosto ni bil sposoben več 
držati vajeti vlade v rokah. Spomnimo naj, da je šlo 
za manjšinsko vlado. Šarec je bil odvisen od pod-
pore Levice, ki je lahko igrala na karto zunanjega 
podpornega stebra. V odnosu do vladnih strank je 
imela Levica »privilegirani položaj,« saj je lahko od 
zunaj podpirala projekte, ki so bili v njenem progra-
mu, ni pa bila zavezana k reševanju vlade. To je bil 
tudi politični vzvod, ki ga je stranka Luke Meseca 
in Violete Tomić uporabljala pri vprašanju ukinitve 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V tem 
primeru gre spomniti, da Šarčeva vlada tej ukinitvi 
ni nasprotovala, a jo je želela izpeljati nekoliko 

drugače, kot so si projekt zamišljali v Levici. Mesec 
in njegovi, ki so zagovarjali bolj hiter in takojšen 
prenos dopolnilnega v obvezni del, so 6. novembra 
dokončno zapustili Šarčevo ladjo. Proti koncu no-
vembra so si sicer vladne stranke (začenši z LMŠ) in 
Levica, ki je medtem postala povsem opozicijska, 
spet prišli nekoliko naproti pri tem vprašanju, kar 
pa je skrhalo odnose med parlamentarno večino in 
ministrom za zdravje Šabedrom. S tem vprašanjem 
pa je bil (neuradno) povezan tudi odstop Šabe-
drovega predhodnika, ministra Sama Fakina, ki je 
bil v preteklosti dolgoletni predsednik Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Čeprav je Fakin 
uradno vladne vrste zapustil iz zdravstvenih razlo-
gov, naj bi med neuradnimi razlogi za umik bilo 
tudi njegovo nasprotovanje ukinitvi dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. Pojasnili pa smo že, da 
je bila ta postavka ena od poglavitnih točk sporazu-
ma med Levico in vladno koalicijo.

Trpljenje Marjana Šarca – 
poglavje koalicija
Levica pa še zdaleč ni bila edini dejavnik, ki je 

potopil ladjo Marjana Šarca. Še bolj usodni so bili 
notranji spori znotraj koalicije. Teh je bilo precej. 
Recimo spor med Stranko Alenke Bratušek in 
Desusom, ki sta imela isto ciljno publiko, upokojen-
ce. Če so za Desus upokojenci neka naravna ciljna 
skupina, pa si je Bratuškova ta »marketinški target« 
zamislila po zadnjih volitvah, ko je njena stranka 
komajda prišla v parlament in jo je morala zato po-
litično bolj profilirati. Bratuškova in Erjavec sta tako 
skušala nabirati politične točke pri isti skupini, kar 
je privedlo do večkratnih medstrankarskih sporov. 
Karl Erjavec pa je v tem poldrugem letu tudi sklenil 
svojo politično pot na čereh strankarske krize in 
svojega ministrovanja. Svojo kariero je začel kot 
obrambni minister (Janševa vlada 2004–2008) in jo 
na tej funkciji tudi sklenil. Med večjimi  napakami, 

PANDEMIJA V SLOVENIJI

A. Č.
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ki jih je zagrešil, je bil nedvomno tudi umik sloven-
ske vojske iz Iraka, ko so ZDA januarja z napadom 
ubile iranskega generala Soleimanija. Slovenija je 
bila takrat edina država v sklopu zavezništva Nato, 
ki je umaknila svojo vojsko. Ko je strateška napaka 
postala jasna, je bilo prepozno. Vojake so ponovno, 
malodane skrivoma, napotili v Irak.
Najtežje preizkušnje pa so bile za Šarca urejanje 

razmer znotraj stranke. Tudi LMŠ je namreč bila 
kot vsaka vodilna stranka v levo-sredinskem polu 
v zadnjih desetih letih (po Pahorjevi SD) »instant 
stranka«. Tako kot predhodnice je tudi LMŠ nasta-
la tik pred volitvami, da bi  kanalizirala razpršene 
glasove levosredinskih (in protijanševskih) volilcev 
ter tako zapolnila vakuum, ki ga je na tem mestu pu-
stila Drnovškova LDS pred poldrugim desetletjem. 
Kot vsi podobni 
poskusi (Janković 
in njegova Pozi-
tivna Slovenija, 
Bratuškova s SAB, 
Cerar in SMC) je 
bil tudi Šarec brez 
prave  strankarske 
strukture in brez 
ogrodja. LMŠ je slonela na kamniški ekipi, ki je bila 
okoli Šarca v času njegovega županovanja, ter na 
nekaterih vidnejših posameznikih, ki jih je Šarec pri-
vabil v LMŠ. Prvi med temi je bil že omenjeni Samo 
Fakin. Še pomembnejši je bil v začetnem zagonu 
Šarčeve vlade Vojmir Urlep, človek, ki je izhajal iz 
farmacevtskega kroga (Lek) in ki bi moral biti »mož 
iz ozadja«. Urlepova izbira je bila tudi kader, ki je 
bil najpomembnejši v kontekstu razmer leta 2018. 
Govorimo o finančnem ministru Andreju Bertonclju, 
medtem ko je »mož iz ozadja« postal državni sekre-
tar za koordinacijo med ministrstvi. Urlep je bil torej 
človek, ki so ga poklicali v vlado, da bi političnemu 
novincu Šarcu pokazal pot. Neuradno je bil odgo-
voren tudi za pomembnejše kadrovske poteze v 
gospodarstvu (tudi v Slovenskem državnem holdin-
gu, družbi, ki upravlja z 10 milijard težkim državnim 
premoženjem). Urlep je iz Šarčeve ekipe izstopil no-
vembra lani, formalno ga je vlada razrešila tik pred 
novim letom. Formalno naj bi šlo za zdravstvene 
razloge, neformalno pa so slovenski mediji poročali, 
da naj bi Urlep odšel, ker naj ne bi bil seznanjen z 
nekaterimi pomembnimi kadrovskimi odločitvami, 
ki jih je konec lanskega leta povlekla vlada. Če smo 
natančnejši, gre tukaj za kadrovski cunami v dveh 
velikih podjetjih, Petrolu in Telekomu. Kadrovske 

rošade pri telekomunikacijskem velikanu so do-
končno pokazale, da »mož iz ozadja« v Šarčevi vladi 
ni več Urlep, temveč človek, ki je v ekipo Marjana 
Šarca kot državni sekretar prišel povsem nepriča-
kovano. V njegovi preteklosti je bilo namreč tesno 
sodelovanje z Janezom Janšo, danes pa je najbrž 
njegov prvi politični nasprotnik. Pa ne samo Janšev, 
temveč tudi Toninov. Govorimo o Damirju Črnčecu.

Dejavnik  Knovs
Črnčec je bil s premierom najvidnejši član prej-

šnje vlade posebej v zadnjem obdobju, ko je tudi Ša-
rec doživljal najhujši padec v popularnosti. Njegova 
Ahilova peta je izhajala iz … kadrovanja. Najodmev-
nejša afera, v katero je bil vpleten nekdanji slovenski 

premier, je povezana z 
zaposlovanjem na Sovi. 
Začelo se je s tem, da 
naj bi Šarec v slovenski 
varnostno obveščevalni 
službi zaposlil svojo 
prijateljico in to mimo 
razpisa. Zadeva je pri-
stala v javnosti in dobila 

precejšnjo odmevnost. Zaposlitev Šarčeve znanke, 
ki je v publicističnem žargonu dobila vzdevek »lepa 
N.«, je postala predmet parlamentarne preiskave. 
Vodila jo je Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb (Knovs), ki ji je predsedoval Matej 
Tonin. Na zaslišanju pred to  komisijo sta bila tudi 
Šarec in Črnčec. Ti dve zaslišanji sta s političnega vi-
dika predstavljali višek afere, sovpadali pa sta tudi s 
širjenjem krize znotraj koalicije. Črnčec je tedaj Kno-
vs označil za politično policijo iz starih časov, Šarec 
pa je parlamentarno komisijo obtožil, da uporablja 
McCarthyjeve metode. 
Knovs pa se je v teh mesecih pojavil še v enem 

odmevnem primeru. Slab mesec po odstopu 
premiera Šarca (do tega je prišlo 27. januarja) je 
namreč pooblaščena skupina Knovsa, ki jo je vodil 
podpredsednik Žan Mahnič (današnji državni se-
kretar za nacionalno varnost v Janševem kabinetu), 
obiskala prostore Nacionalnega preiskovalnega 
urada (NPU), da bi preverila sume pritiskov na 
tiste članice stare vlade, ki so se pogajali za vstop v 
novo vlado. V medijih so namreč zaokrožile vesti, 
da naj bi Šarec in Črnčec naročila kriminalistič-
nemu oddelku »poseben nadzor« nad poslanci iz 
vrst SMC, Desus in SAB. Med Knovsom in policijo 
se je takrat močno zaiskrilo. Generalna direktorica 

»Tudi LMŠ je nastala tik pred 
volitvami, da bi kanalizirala 
razpršene glasove levosredinskih 
(in protijanševskih) volilcev.«
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policije  Bobnarjeva je dejala, da ji je 
Mahnič grozil, iz SDS pa so se odzvali, da 
je zavračanje parlamentarnega nadzora 
grožnja ustavni ureditvi. Ob tej priliki so 
predsedniki vseh strank, ki naj bi bile 
po medijskem poročanju nadzorovane, 
izrazile zaskrbljenost nad dogajanjem.

Spremembe pri partnerjih
Vse to se je sicer dogajalo že po 

Šarčevem odstopu, zato pojdimo še 
korak nazaj. V poldrugem letu vladanja 
je prišlo do menjave velikega števila 
ministrov. Svojega predstojnika je v tem 

obdobju spremenilo kar pet ministrstev, 
nekatera tudi večkrat (v Šarčevi vladi so 
se zvrstili trije ministri za kohezijo). Neka-
tere smo že omenili, a izpostaviti velja še 
dva ključna odstopa, do katerih je prišlo 
sočasno s Šarčevim padcem. Finančni 
minister Andrej Bertoncelj je javnosti na-
znanil svoj odstop le nekaj ur pred Šar-
cem. Vzrok za to naj bi bila  neusklajenost 

»V poldrugem letu vladanja je 
svojega predstojnika spremenilo 
kar pet ministrstev.«

Kdo je Damir Črnčec?
Damir Črnčec se je v kontekstu 

prehoda iz Šarčeve v Janševo vlado 
pojavljal kot centralna figura. Pre-
vzel je namreč vlogo najtesnejšega 
sodelavca prejšnjega slovenskega 
premiera. Pogojeval je nekatere 
kadrovske odločitve, ki so odmevale 
v slovenski javnosti. V Telekom, ki je 
večinsko državno podjetje, je bila kot 
podpredsednica uprave imenovana 
Vida Žurga, tesna sodelavka Črnčeca. Telekom je 
med državnimi podjetji strateškega pomena zaradi 
denarnega toka, ki ga proizvaja, pa tudi zato, ker 
razpolaga z medijsko vejo (televizija Planet TV in 
portal Siol). Črnčeca pa so povezovali tudi s Šarče-
vo napovedjo (septembra lani), da bi morala Slove-
nija razmišljati o ponovnem zagonu drugega bloka 
nuklearke. Črnčec naj bi bil namreč povezan z enim 
od potencialnih graditeljev NEK 2. Kratki stiki med 
Šarcem in Urlepom, prejšnjo desno roko premiera, 
naj bi se rodili tudi na teh postavkah.
A vrnimo se nazaj na Damirja Črnčeca. Njegova 

zgodba je dokaj zanimiva. Dalj časa je bil politično 
dokaj blizu stranki SDS in zdajšnjemu premie-
ru Janši. Leta 2005 ga je takratna Janševa vlada 
imenovala na čelo Obveščevalno-varnostne službe 
na ministrstvu za obrambo. Funkcijo je zadržal tudi 
pod naslednjo vlado, ki jo je vodil Borut Pahor. 
Leta 2012 je v času druge Janševe vlade postal 
celo direktor Sove (Slovenske varnostno-obvešče-
valne službe), po padcu druge Janševe vlade pa 

 svetovalec načelnika generalštaba slo-
venske vojske. Črnčec je bil dalje tudi 
vodja Odbora 2014, ki se je zavzemal 
za Janševo izpustitev iz zapora in pred 
sodiščem redno prirejal manifestacije 
v podporo predsednika SDS. Po tem 
poglavju sta se politični poti Črnče-
ca in Janše razšli. Uradnih pojasnil 
okoli tega sicer ni. Dejstvo pa je, da 
je Črnčec le nekaj let kasneje z Marja-

nom Šarcem ponovno vstopil v slovenski politični 
prostor skozi glavna vrata. Postal je državni sekre-
tar za nacionalno varnost v premierovem kabinetu 
in pri tem začenjal pridobivati vse bolj na specifični 
moči. V zadnjih mesecih mandata Šarčeve vlade je 
bil Črnčec vse bolj vidna in markantna figura delo-
vanja te vlade. Zaradi potez, ki jih je vlekla Šarčeva 
vlada, pa tudi zaradi ostrega spora, ki se je porajal z 
opozicijskima strankama SDS in NSi.
Ko je Črnčec prevzel mesto v Šarčevem kabi-

netu, so na premiera letele kritike, da se njegova 
vlada pomika v desno. Črnčec si je namreč v prete-
klosti privoščil tudi ostro protimigrantsko retoriko, 
ki pa se je z nastopom novega delovnega mesta 
umirila. Vse bolj očitna pa je postala ne samo poli-
tična, temveč tudi osebna oddaljenost od nekda-
njih političnih sopotnikov. Črnčec je Janšo začel 
napadati tudi v javnosti in z intervjuji in oglašanjem 
po socialnih medijih. Med drugim je v enem od 
svojih nedavnih zapisov obtožil SDS, da deluje po 
načelih mafijskega poslovanja.
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z ostalimi resorji in s predsedstvom 
vlade glede javno-finančnih postavk. 
Bertoncelj je po evropskih navodilih želel 
ohraniti javno-finančni presežek v pro-
računu (več prihodkov kot odhodkov), 
minister za zdravstvo Šabeder pa naj bi 
hotel dodatne stroške prenosa dodatne-
ga zdravstvenega zavarovanja v obvezno 
prevaliti na javno blagajno. Že pred 
Bertoncljem pa je tudi Šabeder podpisal 

bianko odstopno izjavo, češ da ima na 
ministrstvu zavezane roke in da ne more 
opravljati svojega dela.
Objektivna slika je bila torej taka: večji 

del ministrske ekipe Marjana Šarca je bil 
konec januarja močno na majavih nogah, 
kljub temu da je bila gospodarska slika 
Slovenije (pred koronavirusom) nadvse 
pozitivna z dvema rekordnima proraču-
noma v višini več kot 10 milijard evrov in 
načrtovanim javnim presežkom. A raz-
merja moči znotraj koalicije so se očitno 
že dalj časa krhala. Dinamikam, ki smo jih 
že opisali, gre dodati še spremembe na 
vrhu dveh koalicijskih strank. Z vrha SMC 
se je umaknil Miro Cerar, ki je žezlo pre-
pustil Zdravku Počivalšku, na kongresu 
Desusa pa je Aleksandra Pivec (nekoliko 
presenetljivo) premagala Karla Erjavca. 
Politična slika se je tako spremenila: oba 
nova strankarska prvaka sta v izjavah za 
medije že napovedala, da nista »a priori« 
proti pogovorom z Janšo.

Ključni februar
Ključni mesec je bil februar in nato še prvi tedni 

v marcu. Množična odstopanja, pa tudi razmerja 
znotraj koalicije so Šarca najbrž privedla do odlo-
čitve, da gre v pokrskem žargonu v »all-in« oziroma 
na vse ali nič. Uradno je napovedal svoj odstop, ker 
da v takih razmerah pač ni mogoče delati, in pozval 
na takojšnje predčasne volitve.
Zakaj? Na tem področju lahko samo ugibamo. 

Šarec je vsekakor računal na predčasne volitve, za 
katere je sam dal povod, ker je bila morda to edina 
možnost, da bi se tudi obdržal na čelu levo-sredin-
ske naveze v slovenski politiki. Spomnimo naj, da 
je bil na vladni ravni edini človek na slovenskem 
levem polu, ki je preživel več kot le »eno sezono« 
Janez Drnovšek. Vsi ostali vodje levo-sredinskih 
koalicij (Rop, Bratuškova, Cerar) so se na oblasti 
obdržali le krajši čas, ali celo to ne (Janković). V naj-
boljšem primeru jim je uspela preobrazba v institu-
cionalno vlogo (Pahor). Doslej je bil po neuspelem 
poskusu vladanja še vsak levo-sredinski politični 
vodja, ki se je predstavil kot novi obraz, v Sloveniji 
marginaliziran. Morda je Šarec razmišljal v tej sme-
ri, da bi s takojšnjimi volitvami, ki bi jih  dejansko 

 izsilil, preprečil možnost nastanka še enega »nove-
ga obraza« (recimo Čeferina) za takojšnjo zamenja-
vo? To so seveda samo ugibanja. 
Lahko pa rečemo, da je šlo za hazardiranje. Za 

potezo »na vse ali nič«. Pri tem pa Šarec najbrž ni 
dovolj upošteval dejstva, da pri Desusu in SMC ni 
več odprte in načelne protijanševske drže, ki je 
združila njegovo koalicijo leta 2018. Nova pred-
sednika Aleksandra Pivec in Zdravko Počivalšek 
sta se z Janšo začela pogovarjati že ob prvih 
znakih vladne krize. Februar je tako postal ključen 
mesec in je s sabo povlekel že opisano afero z 
domnev nimi prisluškovanji na račun koalicijskih 
partnerjev. Ko je afera eksplodirala, je Šarec začel 
nagovarjati Desus in SMC, naj podpreta idejo 
predčasnih volitev z več obljubami za obdobje po 
volitvah. Posebej se je »lotil« stranke SMC. Poči-
valšku je obljubil volilni dogovor in ustanovitev 
državnega turističnega holdinga, ki naj bi spadal 
pod njegovo ministrstvo za gospodarstvo. To je 
namreč glavni politični cilj ministra Počivalška, 
vse odkar je v Cerarjevi vladi zasedel mesto go-
spodarskega ministra.
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Koronavirus in 
nova Janševa v lada
In tako je tudi nastala nova Janševa vlada. A 

postavimo dogodke v kronološki okvir. Janša je bil 
izvoljen za mandatarja 3. marca. Četrtega marca so 
v Sloveniji zabeležili prvi primer s koronavirusom. 
Dvanajstega marca so v Sloveniji razglasili stanje 
pandemije, 13. marca pa je parlament še potrdil 
vladno ekipo, ki jo je predstavil novi mandatar.
Zakaj sta se torej Desus in SMC odločila za pod-

poro Janševi vladi? V obeh primerih lahko iščemo 
podobne odgovore. Predsednika Pivčeva in Počival-
šek sta komaj prevzela vajeti stranke v svoje roke. 
Težko bi jima bilo iti takoj na volitve, ne da bi prej 
utrdila svojega vodstva in postala domača na novi 
funkciji. K temu je potrebno še dodati, da bi obe 
stranki močno tvegali izpad iz parlamenta, ko bi 
bile volitve v kratkem. Predvolilne ankete so obema 
strankama kazale ne ravno zavidljivo podporo. V 
tem kontekstu je Janez Janša začel pogovore za 
sestavo nove vlade. Pogovori so začeli teči dober 
mesec pred tem, ko je celotno Evropo zajela pande-
mija koronavirusa. Ko se je kriza zdela še oddaljena, 
je bil tudi razplet koalicijskih dogovarjanj dokaj ne-
gotov. Ko pa je nato postalo jasno, da bo soočenje s 
koronavirusom postalo neizbežno tudi za Slovenijo, 
so se vrste novih vladnih partnerjev le nekoliko 
strnile. Janšo in (kasneje) njegovo ministrsko ekipo 
je tako potrdila dokaj močna parlamentarna večina 
(53 glasov v obeh primerih). Dejstvo pa je, da se je 
v nekaj tednih slika celotne Slovenije (in seveda 
celotnega sveta) postavila na glavo. Če je bilo do 
polovice februarja vprašanje sestave nove vlade ali 
predčasnih volitev politična tema, je po nastopu ko-
ronavirusa trdna vlada s polnimi pooblastili postala 
za Slovenijo nujnost. V tej smeri so šle dinamike 
potrjevanja Janševe ekipe. Novi predsednik vlade je 
s partnerji v le nekaj dneh po izvolitvi sestavil svojo 
ekipo. Ministri so nato v samo treh dneh prestali 
zaslišanja pred resornimi parlamentarnimi komi-
sijami. Glasovanje o ministrski ekipi, ki navadno 
»zasede« celoten dan plenarnega zasedanja v DZ, se 
je tokrat sklenilo v le nekaj urah.
Na dan glasovanja za novo slovensko vlado je 

bil strah pred širjenjem epidemije močno prisoten 
tudi v Sloveniji. Hkrati pa so Slovenijo že preplavili 
posnetki iz Lombardije. 
Tudi v Sloveniji so tako začeli uvajati nabor ome-

jevalnih ukrepov, primerljiv s tistimi, ki so prisotni 
v drugih državah. Vlada Marjana Šarca je v zadnjih 

dneh svojega mandata sprejela prve ukrepe prepo-
vedi večjih prireditev v zaprtih prostorih in uvedla 
kontrolne točke na mejnih prehodih. Večji del 
ukrepov je nato sprejela nova vlada. Šestnajstega 
marca so najprej uvedli zaprtje vseh vrtcev in šol 
ter nenujnih prodajaln in lokalov. Prepovedali so 
tudi javni prevoz potnikov, razen s taksiji. Dvajsete-
ga marca je sledila prepoved zbiranja in gibanja na 
javnih površinah z izjemami, kot jih poznamo tudi 
v Italiji (služba, nakup hrane, lekarna in zdravstve-
ne storitve). Tridesetega marca je stopil v veljavo 
nov odlok, ki prepoveduje gibanje zunaj lastne 
občine. Ukrepi so očitno bili dokaj učinkoviti, saj 
se je koronavirus v Sloveniji unesel že v začetku 
aprila. Vsaj taka je bila ocena stroke, na podlagi 
česar je vlada nato tudi sprostila nekatere omeje-
valne ukrepe. A poglejmo številke. Ob primerjal-
no podobnem številu brisov, ki so jih v Sloveniji 
jemali skozi ves marec in april (ob delavnikih je to 
bilo okoli 1.200 brisov), je število dnevnih okužb 
doseglo višek konec marca (do 70 novih okužb na 
dan), medtem ko je bilo sredi aprila novih okužb 
na dnevni ravni povprečno med 15 in 30. Pomem-
ben podatek o učinkovitosti ukrepov je dalje tudi 
dinamika hospitalizacij. Višek hospitalizacij je bil 
dosežen konec marca (približno 120), nakar je kri-
vulja začela padati. Sredi aprila jih je bilo približno 
90. Isto velja za paciente na intenzivni negi. Ta 
krivulja je sicer začela upadati nekoliko kasneje. Na 
podlagi teh podatkov se je torej vlada že kmalu po 
veliki noči odločila sprostiti nekatere izmed ukre-
pov. Z 20. aprilom so se odprle trgovine z gradbe-
nim materialom, avtosaloni in servisi, dovoljeno je 
bilo tudi opravljanje tehničnih pregledov, spet so 
bile na voljo nekatere oblike javnega linijskega pre-
voza. Po prvem maju pa naj bi odprli tudi frizerski 
in kozmetični saloni.

Nova razmerja moči
Toliko o razvoju koronavirusa v Sloveniji do 

trenutka nastanka tega zapisa. Na politični sceni je 
sprememba v vladnih vrstah prinesla tudi povsem 
nova razmerja moči. Posledično se je spremenila 
tudi parlamentarna dialektika. Takoj po prevzemu 
oblasti je sicer v odnosu do prvih Janševih ukrepov 
res obveljalo nepisano pravilo o »začetnem nena-
padanju« (v normalnih razmerah govorimo o 100 
dneh). Premirje je bilo sicer bolj vezano na izredne 
razmere in na dejstvo, da si v Sloveniji še nihče 
ni znal predstavljati, kam bo ta  epidemija vodila. 
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Višek obdobja premirja je bila odobritev prvega pa-
keta ukrepov. Opozicija mu ni odkrito nasprotovala, 
na glasovanju v Državnem zboru je t. i. mega paket 
prejel 53 koalicijskih glasov, opozicija se je z izjemo 
enega poslanca vzdržala.
A kmalu za tem se je na novo vzpostavila 

»medstrankarska dialektika« znotraj parlamen-
ta. Na nasprotnih bregovih sta spet bili (seveda v 
drugačnih vlogah) vodilna pozicijska stranka SDS 
in opozicijska LMŠ. Polemike, ki so nastale in se 
razširile tudi v medijih, so dejansko bile postavljene 
na dveh tirih. Polemična ost je bila tako nastavljena 
proti premieru Janši z vprašanjem medijske svobo-
de. Druga pomembna politična tema, ki je dvigni-
la precej prahu, je bilo vprašanje nabave mask. 
Začnimo prav z maskami. Slovenija je ob nastopu 
krize bila malodane brez ustrezne zaščitne opreme, 
da bi se zavarovala pred širjenjem koronavirusa. V 
razpisih, ki so sledili, je vlada sicer opremo dobila, 
opozicija (in mediji) pa je začela pošiljke kritizirati 
zaradi njihove domnevno slabe kakovosti in zaradi 
cene, ki naj bi bila previsoka. Pri tem sta bili pose-
bej izpostavljeni dve javni osebi. Prvi je minister za 
obrambo Matej Tonin, ki je bil pod drobnogledom 
zato, ker je pomemben del posla z maskami dobilo 
podjetje, v katerem je zaposlena tudi njegova mati. 
Hkrati pa so Toninu »očitali« tudi vez s podjetnikom 
Jocom Pečečnikom, ki je dolgoletni poslovnež na 
področju iger na srečo v ZDA. Pečečniku, ki je bil 
glavni dobavitelj mask iz Kitajske, se je namreč 
»zareklo,« da je opremo na Kitajskem »dobesedno 
ukradel«. Na podlagi tega so prav pri LMŠ predla-
gali ustanovitev preiskovalne komisije na to temo. 
Pri tem velja vsekakor spomniti, da so se v zadnjih 
mesecih močno načeli odnosi prav med vrhom LMŠ 
(Šarcem in Črnčecem) ter ministrom za obrambo 
Toninom (on naj bi bil namreč glavna tarča prei-
skovalne komisije), ker je Tonin vodil Knovs v času 
preiskav glede zaposlitve Šarčeve znanke na Sovi.

Afera maske in protesti
Prva faza parlamentarne dialektike okoli naku-

pa zaščitnih mask je imela dejansko samo učinek 
zatišja pred nevihto, ki jo je sprožila afera »naku-
povanje zaščitne opreme«. Afero je na dan spravila 
oddaja Tarča, ki je preučila pogodbe o nakupu 
zaščitne opreme. Naenkrat se je pod največjim 
udarom znašel minister za gospodarstvo Zdravko 
Počivalšek, ki je posredoval za to, da bi na področju 
dobave zaščitnih mask pomemben posel dobila 

družba Geneplanet. Oddaja na TV Slovenija je ob-
javila zvočni posnetek telefonskega pogovora med 
Počivalškom in direktorjem Zavoda za blagovne 
rezerve Antonom Zakrajškom. V Tarči je potem na 
to temo spregovoril tudi uslužbenec tega zavoda 
Ivan Gale. Oddaja je pri razkrivanju poslov z do-
bavo mask posebej omenila še dva vidna politika, 
Marjana Podobnika in Lojzeta Peterleta. Na oba so 
leteli očitki, da sta posredovala in izvajala politični 
pritisk zato, da bi priskrbela posel izbranim podje-
tjem. Opozicija je takrat napovedala interpelacijo 
zoper minstra Počivalška in nato kar proti celotni 
vladi. Minister Počivalšek se je najprej oglasil samo 
na Twitterju in pojasnil, da gre za politično go-
njo, ki so jo nastavili proti njemu. Dejansko pa so 
razkritja oddaje Tarča sprožile precej odmevov in 
političnih vprašanj. Zadevo je pod drobnogled vzel 
tudi Nacionalni preiskovalni urad. Premier Janša 
je tako pristojnim ministrstvom naročil pripravo 
poročil glede poteka postopka nabave zaščitne 
opreme, ki jih bo pregledal ministrski svet in jih 
bodo naknadno poslali v Državni zbor za celovito 
obravnavo. Ta poročila naj bi bila na razpolago 
tudi organom pregona.
Janša je sicer v odzivu na Twitterju zapisal, da 

ministru Počivalšku zaupa. V oddaji Tarča so temi 
nakupa zaščitne opreme namenili dve oddaji. 
Najprej (23. aprila) so razkrili pritiske na Zavod za 
blagovne rezerve, za katere naj bi bil še najbolj 
odgovoren minister Počivalšek. V drugi oddaji (30. 
aprila) pa so poročali o tem, da naj bi bili ventila-
torji, ki jih je dobavila družba Geneplanet, nepri-
merni. Le nekaj dni za tem je družba, ki se je znašla 
pod udarom, državi predlagala razvezo pogodb za 
prodajo ventilatorjev, ker naj bi ji, po besedah di-
rektorja Marka Bitenca, ta medijska zgodba močno 
škodovala. O političnih posledicah razkritij oddaje 
Tarča pa (v trenutku nastajanja članka) ne more-
mo še soditi. Kot povedano se obeta interpelacija 
zoper ministra Počivalška in morda proti celi vladi – 
tako prisegajo v opozicijski LMŠ. Napoveduje pa se 
tudi preiskovalna komisija, ki bo preučila nabavo 
zaščitne opreme. K nastanku te komisije je svoje 
podpise prispevala tudi vladna Nova Slovenija.
Približno v istem obdobju so se v Ljubljani začeli 

tudi protivladni protesti zaradi ukrepov proti širje-
nju koronavirusa. V središču Ljubljane in posebej na 
Trgu republike pred Državnim zborom se je zvrstilo 
več pohodov, na katerem so državljani na kolesih 
protestirali proti ukrepom vlade. Pri tem gre morda 
omeniti to, da so bili drastični ukrepi v Sloveniji 
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manj drastični kot drugod po Evropi 
(sploh pa v primerjavi z Italijo), pa tudi 
njihov rok trajanja je bil precej krajši.

Poglavje mediji
V drugo vidnejšo polemiko je bil vple-

ten neposredno novi predsednik vlade. 
Več medijev ga je obtožilo, da zatira 
novinarsko svobodo in svobodo govora. 
Dejansko je ta polemika dobila medna-
rodne razsežnosti v vsaj dveh primerih. 
Pomemben akter tega je bil novinar Blaž 
Zgaga, ki je znan tudi kot soavtor knji-
žne trilogije o preprodaji orožja in kot 
pobudnik t. i. peticije 571 (proti medijski 
cenzuri, ki je nastala v času prve Janševe 
vlade). Zgaga je tokrat v članku, ki ga je 
objavil celo italijanski tednik L’Espresso 
in je zato imel širšo odmevnost, obtožil 
novo slovensko vlado, da uvaja diktatu-
ro in da pripravlja državni udar pod krin-
ko ukrepov proti pandemiji. Primerjave z 
Orbanom so postale ponovno nacionalni 
šport v Sloveniji, pa tudi v mednarodnih 
krogih, ki polagajo pozornost na doga-
janje v Sloveniji. Na pisanje v tedniku se 
je tako odzval slovenski veleposlanik v 
Rimu Kunstelj, ki je demantiral pisanje. 
Zapis je namreč vseboval  pretiravanja 

in  ponekod grobe netočnosti. A o tem 
več v okviru. Zelo odmevna je bila v tem 
kontekstu tudi t. i. vladna depeša na 
Svet Evrope, potem ko se je na Platformi 
Sveta Evrope pojavil kritični zapis do slo-
venske vlade zaradi enega od Janševih 
tvitov glede poročanja RTV. Vladni Urad 
za komuniciranje je takrat odgovoril z 
zapisom (zunanje ministrstvo je deman-
tiralo status »depeše«), v katerem je iz-
postavilo več kadrovskih in drugih rošad 
na področju medijev, ki so jih sprožile 
druge vladne garniture. Pri tem depeša 
omenja, da »večina osrednjih slovenskih 
medijev izhaja iz komunističnega reži-
ma«. To je potem povzročilo buren odziv 
ravno pri medijih.
A če pogledamo na to širše, je poglav-

je »odnosi z mediji« za Janšo in njegove 
vlade vedno občutljivo. Pri čemer pa se 
je resnici na ljubo res težko izogniti ob-
čutku, da so Janševe poteze vselej bolj 

L’Espresso nad Janševo v lado
Zgaga si je v zapisu, ki ga je objavil L’Espresso, 

dejansko privoščil precejšnjo mero »publicistične 
svobode«, predvsem ko gre za uporabo terminolo-
gije, ki nakazuje na diktatorsko nastrojenost nove 
oblasti in na preteči državni udar v Sloveniji. V veliki 
večini primerov so bili namreč ukrepi nove vlade 
podobni tistim, ki so jih sprejele vse ostale države. 
Zgaga omenja na primer to, da želi vlada vzposta-
viti sistem sledenja državljanom, ki bi ga izvajala 
policija. Dejansko pa je bil to samo eden od pre-
dlaganih ukrepov za t. i. interventni zakon, predlog 
pa je nato umaknila sama koalicija. Še več … celo 
dodatna pooblastila vojski, ki jih je vlada načrtova-
la za obdobje koronavirusne krize in ki so naletela 
na odpor javnosti, niso šla niti čez sito pristojne 
parlamentarne komisije. Pri tem ne gre pozabiti, da 
je samo mesec pred tem Šarčev notranji minister 

Poklukar razmišljal o podelitvi izjemnih pooblastil 
vojski, če bi se ponovno odprla balkanska mi-
grantska pot (zardi krize na turški meji). Posebna 
pooblastila vojski pa je že leta 2015, v času takratne 
migrantske krize, podelila tudi vlada Mira Cerarja. 
Zgaga dalje v koš »diktatorske nastrojenosti« daje 
tudi zamenjave na vrhu Nacionalnega inštituta za 
javno zdravstvo in ustanovitev kriznega štaba, ki da 
ni ustavno predviden. No, tudi krizni štab je vlada 
že po nekaj dneh delovanja razpustila. 
Nova vlada je zamenjala vrh represivnih in var-

nostno-obveščevalnih organov, kar je po mnenju 
Zgage še en dokaz o bližajočem se »državnem 
udaru«. Težko pa je iti mimo ugotovitve, da vsaka 
vlada (v vsaki demokraciji) ravno na ta ključna in 
občutljiva mesta takoj po umestitvi namešča svoje 
ljudi, torej kadre, ki so ji bližji.

»Zgaga je tokrat v članku, ki ga 
je objavil celo italijanski tednik 
L’Espresso, obtožil novo slovensko 
vlado, da uvaja diktaturo.«
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na udaru kot poteze ostalih politikov. Če skušamo 
ohraniti aktualnost pripovedi, gre tukaj izpostaviti 
en sam primer. Takoj po imenovanju nove vlade, 
so ministri na enem od prvih ministrskih svetov 
izglasovali zase premestitev v višji plačni razred (kar 
je mesečno zneslo nekaj sto evrov višjo plačo). To 
je bilo v razmerah izrednega stanja seveda napač-
na poteza. Mediji so vest povzemali s precejšnjo 
odmevnostjo in več dni je plača ministrov bila s 
koronavirusom osrednja politična tema v Sloveniji. 
Vlada je nato ob predstavitvi prvega intervencij-
skega ukrepa za pomoč gospodarstvu sprejela nov 
ukrep, po katerem so se plače vseh državnih funkci-
onarjev (začenši s predsednikom vlade in ministri) 
zmanjšale za 30 odstotkov. Torej, po novem so mini-
strske plače precej manjše v primerjavi s prejšnjo 
vlado. Tej potezi pa so mediji namenili precej manj 
pozornosti in zato je bila precej manj pod reflektorji 
javnosti. Janšev kritični tvit do poročanja RTV, ki je 
sprožil afero depeša, je bil povezan prav s poroča-
njem o temi ministrskih plač.

Gospodarski ukrepi
Zadnje poglavje tega zapisa je še namenje-

no ukrepom, ki jih je sprejela slovenska vlada v 
boju proti koronavirusu. Kmalu po potrditvi nove 
ministrske ekipe je vlada sestavila in potrdila prvi 
sveženj ukrepov za preprečevanje porajajoče se 
krize na gospodarski ravni. Zaradi nastalih razmer 
se je namreč pojavil močan gospodarski zastoj, ki 
bo Sloveniji v letošnjem letu povzročil izjemno go-
spodarsko škodo. Gre za sliko, ki jo v sicer nekoliko 
drugačnih obrisih gledamo povsod po Evropi. Med-
narodni denarni sklad je Sloveniji napovedal kar 

8-odstotni padec BDP, kar pomeni zelo hud šok za 
slovensko gospodarstvo. Razsežnosti takega šoka 
se najbolje vidijo primerjalno s podatki prejšnjih 
let. Slovenija je bila v zadnjem obdobju gospodar-
ske konjunkture med najhitreje rastočimi gospo-
darstvi. Rast je povprečno presegala 4 odstotke 
letno. V letošnjem letu pa bi morala kljub splošne-
mu globalnemu ohlajevanju gospodarstva znašati 
3 odstotke. Namesto tega pa bodo dober mesec 
popolnega ekonomskega mirovanja in težave, ki 
jih prinaša ponovni zagon, prinesli močno recesi-
jo. Po zaslugi dobrih gospodarskih kazalcev, ki jih 
je beležila v prejšnjih letih, lahko Slovenija sedaj 
nekoliko bolj mirno sprejema ekspanzivne ukre-
pe. Že nekaj let so namreč letne račune v Sloveniji 
sklenili z javno-finančnim presežkom. To pomeni, 
da so ob koncu leta imeli v blagajni več prihodkov 
kot izdatkov.  Zaradi tega je tudi delež javnega 
dolga močno upadel. V letih prejšnje krize (2012 in 
2013), ko je bil najvišji, je znašal 85 odstkotv BDP, 
danes je na odličnem izhodišču 66 odstotkov BDP 
(italijanski javni dolg je na primer 135 odstotkov 
BDP). Javno-finančna slika torej slovenski vladi v 
tem trenutku pušča precej manevrskega prostora 
za posege, ki morajo ponovno zagnati gospodar-
ski motor. Za Slovenijo v tem trenutku vprašanje 
dodatnega zadolževanja ni tako problematično, če 
bo znala vlada novo likvidnost pravilno usmeriti. 
Slovenija je v zadnjih tednih šla na mednarodne 
finančne trge, izdala je nove obveznice in se v prvih 
štirih mesecih zadolžila za 5,4 milijarde evrov. To je 
približno  polovična vrednost celotnega proračuna. 
Medtem ko je prvo poldrugo milijardo evrov obve-
znic Ljubljana izdala še pred pokom krize s koro-
navirusom, pa je preostali znesek (torej 4 milijarde 
evrov) sad zadolževanja za finančno vzdržnost 
ukrepov za pomoč gospodarstvu.
Pa poglejmo, za kaj gre. Vlada se je odločila za 

dvofazno gospodarsko intervencijo. Prva faza je 
prinesla sveženj ukrepov, imenovanih mega zakon, 
v vrednosti 3 milijard evrov. Namenjen je predvsem 
socialnim korektivom za zaposlene na čakanju, za 
samozaposlene, za upokojence in še nekatere soci-
alne kategorije. Kritike, ki so v tem kontekstu letele 
na vlado, so šle v smeri pomanjkanja likvidnosti za 
podjetja. Vlada je obljubila, da bo za to poskrbela 
v drugi fazi, ko bo z novim svežnjem zagotovila po-
roštvo za kredite posameznih podjetij pri bankah. 
Tudi v tem primeru naj bi vlada zagotovila približno 
3 milijarde evrov. Več podrobnosti o obeh ukrepih 
pa najdete v okvirih.14. vlada Republike Slovenije (Anže Malovrh, STA - gov.si)
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Učinek trampolina
To je seveda v tem trenutku najpo-

membnejše vprašanje. Slovenija se je 
tokratne krize lotila drugače kot prejšnje 
leta 2012. Spomnimo naj, da je tudi v 
tistem obdobju vlado vodil Janez Janša. 
Takrat je šlo za posledice globalne 
finančne krize, ki je na plano prinesla 
tudi vse nepravilnosti in pokvarjenosti 
slovenskega gospodarskega in ban-
čnega sistema (na to temo je izjemno 
delo opravila Logarjeva preiskovalna 
komisija v mandatu 2014–2018). Takrat 
se je Janša odločil za »nemški model« 
reševanja krize, ki je v ospredje posta-
vljal varčevalne ukrepe in reze v držav-
nih izdatkih (zakon Zujf, zmanjšanje 
zaposlenih v javnem sektorju, zmanjše-
vanje plač, umik države iz javnih pod-
jetij). Po fazi prisilne katarze je Slove-
nija ponovno zaživela. Zdajšnja kriza s 

 koronavirusom je Slovenijo prizadela v 
obdobju, ko so javne finance na mestu. 
Ker torej zdajšnji finančni šok ni primer-
ljiv s prejšnjim in je Slovenija v precej 
boljšem stanju, je tudi rešitev, ki jo je 
izbrala vlada, drugačna. Brez ekspanziv-
ne politike povečanja državnih izdatkov 
tokrat ne bi šlo. V podobno politiko 
javnih primanjkljajev je letos prisiljena 
celo Nemčija, ki je bila vselej največja 
zagovornica finančne discipline.
Kaj torej po koronavirusu? Upati je 

treba, da bodo ukrepi, ki jih pripravlja 
vlada, dovolj učinkoviti in da bo sloven-
sko gospodarstvo dovolj reaktivno, da 
se bo hitro pobralo. Neizbežno je, da 
bo kriza kratkoročno huda. Napore pa 
je treba usmeriti v to, da bi po hitrem 
in močnem padcu sledil prav tako hiter 
in učinkovit odboj od dna. Država mora 
torej ustvariti pogoje za učinek trampoli-
na. To je danes njena naloga.

 Faza 1 – prv i sveženj ukrepov 
• Država krije vse prispevke 
zaposlenih, ki so na čakanju. 
Zagotovi jim tudi nadomestilo 
plače v višini 80 odstotkov 
neto plače.

• Kdor dela v najobčutljivejših 
sektorjih zaradi krize koronavi-
rusa bo nagrajen z dodatkom 
na plačo od 10 do 200 odstot-
kov. Nagrade za delo v težkih 
razmerah se razbremenijo 
dajatev (to velja za podjetja).

• Plače državnih funkcionarjev 
se znižajo za 30 odstotkov.

• Samozaposleni, ki so ostali 
brez dela zaradi kriznih raz-
mer, so upravičeni do nado-
mestila v višini 70 odstotkov 
neto minimalne plače. Samo-
zaposlenim se za to obdobje 
odpišejo tudi prispevki.

• DUTB vzpostavi garancijsko 
shemo in omogoči odkup terja-
tev do slovenskih podjetij.

• Zamrzne se plačilo davka na 
dobiček.

• Upokojenci z nižjimi pokoj-
ninami in študenti prejmejo 
solidarnosti dodatek.

Poroštvena shema Republike 
Slovenije oziroma drugi sveženj 
ukrepov za pomoč gospodarstvu
Kdo so prejemniki poroštva?
• Podjetja, ki jim je kredit odo-
bren med 12. marcem in 31. 
decembrom 2020;

• podjetja, ki bodo s posojilom 
financirala izključno osnovno 
dejavnost, ne pa povezanih 
družb s sedežem v tujini;

• podjetja ne smejo s tem 

 kreditom odplačevati že ob-
stoječe kredite;

• podjetja, ki niso imela že pred-
hodnih finančnih težav pred 
31. decembrom 2019;

• podjetja, ki so poravnala vse 
obveznosti iz naslova obveznih 
prispevkov, davkov in drugih 
dajatev na dan vložitve vloge.

Pogoji in oblika poroštva:
• poroštvo se dodeljuje za 
kredit, ki ne znaša več kot 10 
odstotkov prihodkov od pro-
daje v letu 2019 in ne presega 
stroškov dela v istem letu;

• za velika podjetja bo državno 
poroštvo znašalo 70 odstotkov 
prejetega kredita;

• za mala podjetja bo državno 
poroštvo znašalo 80 odstotkov 
prejetega kredita.

Ukrepi,  k i jih je sprejela Slovenija
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Andraž Polič

APRILSKI  CVETOVI  NOČI 
Prva nagrada za poezijo na 48.  literarnem natečaju revije Mladika

Ilja Forever

Je kraj, kjer ni nobene mame – 
dekleta so zalimana s poceni limom
in čakajo konec posilstva.
Je kraj brez očeta –
oče in bratje so umrli v vojni.
Je kraj brez meje – 
ponižana sužnja za bogate psihopate.
Tam je vsak dan poskus samomora – 
naj enkrat mine ta krog bolečine.
Je kraj, 
kjer je grafit na steni razpadajočega bloka
kot barva žalostne ljubezni:
»Ilja Forever«.

Postelja

Najina postelja ima japonsko zgodbo – 
nima nobenih železnih vijakov
in je tiha kot budistični tempelj:
ko so ljubezenske spojine blagodejne,
me sanje vodijo po filozofovi poti – 
iz Kyota si mi prinesla kamnito kaligrafijo,
ki čuva moj spanec,
in jaz sem vsak večer hvaležen
za mehko zavetje – 
kjer lahko mirno zaspim,
ker tudi iz daljnih krajev
se postelja zmeraj vrne domov.

Portugalske bele rože

Prišla je z vonjem,
ki je odpiral strani knjige,
kjer je spala Lizbona
kot pesniška ljubica – 
vsa razgreta, nespokojna
in otožna v fadu,
zvenečem v žilah
kot šum oceana
med strmimi ulicami,
ki se končajo na samotnih podstrešjih,
ko si privezal še zadnje slovo
na pomol in so valovi odnesli
te bele rože 
proti robu sveta.

Mesto v  nedeljo

Je vsega manj –
manj ljudi in avtomobilov,
manj psov in policistov,
manj siren in telefonov –
vsega manj.
Ni poštarjev, ki so najlepši kot poštarke – 
zato ni računov za vodo in plin.
Ni sosedov, ker so na vikendih
in ni zavarovalnih agentov, 
ker se bojijo nedelje.
V oknih je več modrine neba
in več zraka je na ulicah.
Mesto v nedeljo je nekaj več.



36  |  MLADIKA  04 • 2020

L I TER ATUR A

Severni sij

rekla je: počasi
počasi se talim
poljubljaj me vztrajno
vsak dan
in vsako uro
potrpežljivo
kot sonce reže meglo
kot žarki topijo sneg
ker moja koža je ledena
dolgo sem bila na mrzlih tleh
skrita v hladni temi
zato (mi je rekla):
me vroče objemi
poljubljaj moje prsi
in srkaj luč
iz zvezdnih bradavic
svetlobo severnega sija
srkaj sanje
sanje severnih jelenov
tam je moj dom
v sneženi puščavi

v beli slepoti
v zamrzli bleščavi
božaj me
brez prestanka
prodri skozi moja bela polja
do korenin strasti
do ključavnice spomina
našel boš ledeno svečo
sesaj sesaj naj se stali
v tvojih žejnih ustih
vsaka kaplja je prastar izvir
ko prideš do zadnjega požirka
poljubi moj spol
in vstopi skozi zvezdna vrata
tako je rekla:
počasi ljubim
in se talim.

Razdišana

Kot iskanje izgubljenega časa 
okus na jeziku in pisanje z roko,
te brazde v papir kot ljubeči ugrizi,
listi vrtnic položeni na blazino
in prepih, ki gre skozi kosti,
da ostane le vonj jeseni,
melanholična glasba noči
globoko čez polnoč,
ko so misli v gosti tišini
kot sveča v nostalgiji –
plešoč plamen in skrivenčene sence
na steni udomačene samote.
Kot razdišano poljsko cvetje
in vonj snega v zraku,
tako se obračava vsak k sebi
in iščeva besede za slovo.

Simfonija

V gosti tišini noči,
ko mesto kot zver počiva
in je samota čuječna duša,
ki prisluškuje skritim glasovom,
na časovnih spiralah,
kjer se vrti življenje
kot star filmski projektor
obrnjen v prihodnost –
v tej zvezdni dvorani
navijam tretjo simfonijo Goreckega
kot nekakšen urok
zoper vesoljno entropijo,
ki nas vse počasi ugaša.

Sončnica

Da bi bil tvoje sonce,
obraz svetlobe,
ki ti odpira oči,
okvir podivjanih barv,
da bi bil najdeni žarek,
ki gre v spomin skozi kosti
in riše razigrane zajčke
okoli tvojega popka,
in pred nočjo,
da bi bil magični mrak,
ki razpre tvoja usta
za zračno besedo,
za milost težnosti.

Shramba

Je majhno svetišče –
skrivališče velikih oči,
pribežališče
za deževne dni.
Roke v moki dišijo
kot mlini v začaranem otroštvu,
ki jih vrti vaški potok.
Pesmi so slekle september
in zdaj so na torti sladke rozine
v poželjivem mraku.
Najini telesi gorita,
do hipne raztelesitve,
ko se umirijo besi
in so police spet polne
jesenskih trgatev.
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ŠE VEDNO ALICE
Druga nagrada za prozo na 48.  literarnem natečaju revije Mladika

 Tadeja Krečič Scholten

Zdajle si bo dala pet minut miru. Ustavila se 
bo, premislila še enkrat. Vedno je bila prenagljena, 
mama ji je neštetokrat rekla, naj ne bo tako vihra
va, naj malo počaka, šteje do deset, do sto, kolikor 
je pač treba, da ne naredi (spet) nečesa trapastega 
in narobe. Pa od kod da se je vzela, takale, vse na 
prvo žogo, je vedno dodala (zanimivo, da je imela 
mama to metaforo z žogo, ona, ki je ni nikoli niti 
prijela)? Ne, tokrat ne. Počasi. Tamle je klopca v 
senci, usedla se bo. Premislila vse za nazaj, predvi
dela vse za naprej. Karseda brez čustev. Seštela bo 
pluse in minuse, ugotovila, kaj jo čaka, kako naj se 
vsega skupaj loti. Ona, Alice, bo zdajle gledala v 
neskončnost, nad morje, prek mesta, mimo Vezuva 
v nebo in bo ugotovila, če in kako naj odkoraka iz 
Fernandovega življenja. Kar verjetno pomeni tudi 
iz tega mesta, iz te države in gre tja, od koder je 
prišla. In ne bo več gledala čez morje do Vezuva, 
ampak v sivino in dež Londona. In kaj jo sploh 
čaka tam? Naj gre stanovat k staršem? O, groza, 
samo to ne! Se pravi: najti si službo, najeti stano
vanje. Naj si jo skuša najti že od tod? Po internetu? 
Naj razbobna vsem svojim prijateljem in znancem, 
da prihaja nazaj, da nujno rabi kako delo, za za
četek lahko mogoče stanuje pri Margo, nje tako 
ali tako večinoma ni v Londonu, pa še, ko je, je v 
službi od jutra do večera… Naj ostane kar tu? 

Mesto se ji je prilepilo na kožo. Tega ni priča
kovala, ko je prišla prvič sem in jo je presenetila 
neverjetna kombinacija aristokratskosti starodavne 
kulture in popolne razcapanosti, nereda, umazanije, 
neobvladljivosti. Kako jo je to šokiralo, se še danes 
spomni, kljub temu, da je bila v blaženem stanju 
zaljubljenosti. Skoraj v strahu je hodila po ozkih 
ulicah, po katerih so švigali motorinčki in obtolčeni 
avti! Včasih je zadnji hip odskočila, da je kdo ni za
del ali celo podrl. Razpadajoče visoke hiše, perilo, 
ki se suši na vrveh prek ulice, najrazličnejši vonji in 

vpitje, na skoraj vsaki hiši pa kapelica ali vsaj sveta 
podoba s fotografijami, svečami, plastičnimi roža
mi – vse to ji je bilo sprva tuje in skoraj strašljivo, 
ponoči sploh. Takrat je šla ven samo z Fernandom. 
Ampak potem jo je hitro popolnoma prevzelo vse, 
kar je doma vedno pogrešala: mediteranska klima, 
sonce, sonce, vina, zelenjava, kakršne ni videla prej 
še nikoli, izvrstna kuhinja, predvsem pa: umetnost. 
Starodavna umetnost, kultura, ki jo je kot študent
ka arheologije in umetnostne zgodovine poznala iz 
knjig in posnetkov na internetu, je tukaj dobesedno 
ležala pred in pod njenimi nogami. Staro mesto je 
bilo tako ali tako še vedno z enakim tlorisom kot 
nekdanje grško mesto in na to osnovo sta čas in 
človek samo nalagala nove plasti. Zato je bil za
njo vsak sprehod doživetje in novo odkritje. In ko 
je prvič stopila v kapelo San Severo in zagledala 
Kristusa v tančici, je menda doživela Stendahlov 
sindrom. Joj, pa Pompeji in Herkulaneum! Sama 
sebi ni mogla verjeti, da se ji to res dogaja: da hodi 
po istih kamnih, kot so po njih hodili ljudje v času 
Kristusa in še nekaj desetletij pozneje, da gleda 
iste mozaike in freske, da lahko vidi natančno tiste 
mandlje, olive in zrnje, ki bi jih ljudje jedli na dan, 
ko je vulkanski pepel dobesedno zapečatil trenu
tek celotnega mestnega življenja in ga spremenil 
v smrt, od katere imamo profit danes mi: zaradi 
Pompejev vemo točno vse o življenju v antičnem 
mestu. Ona, arheologinja, še posebej.

In zdaj naj vse to pusti? In gre v tisti svoj dež? 
Ja, pa dež pač, kaj pa? Če gre od Fernanda, zaradi 
katerega je danes tu, v tem mestu, na tej klopci, če 
je vse, kar je tu doživela, povezano z njim, bo pač 
zapustila njega in njegovo mesto, njegovo stano
vanje, njegovo posteljo, njegovo ramo, na kateri 
je včasih zaspala (uf, spet solze v očeh), njegove 
črne oči, njegov nasmeh, njegov vonj, njegovo 
prepevanje pod tušem, njegove pozne večerjice s 
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specialitetami iz bližnje delikatese… res ji  gre na 
jok, ko se tega spomni. Ampak pravzaprav je vse 
to že pred kar nekaj časa zapustilo njo. Nekatere 
njegove očarljivosti so se razblinile, nekaterih ni 
več videla kot očarljivosti, nekatere so jo, namesto, 
da bi jih čutila, kot jih je, ko ga je spoznala, nervi
rale in jo odbijale. Jezile. Vedno bolj. Kdaj se je to 
zgodilo? Zakaj se je zgodilo? Kako se je zgodilo? 
Ne ve. Res ne ve. Zgodilo se je pač. Najprej je bila 
zaljubljena in jo je na njem vse očaralo, napoli
tanski šarm seveda, bil je popolnoma drugačen in 
občudujoč, nekaj čisto drugega kot fantje, ki jih je 
poznala doma: zadržani in premočrtni; Fernando 
pa vse, samo zadržan ne: prešeren, zgovoren, za
ljubljen, nosil jo je po rokah, jo gledal in ji rekel: 
»Ti amo, carissima mia!« in naredil iz vsakega 
dneva praznik. Ja, to je bilo: ta njegova lahkomi
selnost ali kaj. Vedno je bil čas za zabavo in fešto 
in dobro hrano, za familijo, od katere je vse kar br
botalo in ki je bila vedno, vedno na prvem mestu. 
Mama hoče to, oče želi, da gre z njim tja, sestri je 
treba iti pomagat danes, pa jutri, pa vedno, nona je 
uboga in stara in nas čaka. 

»Alice pravi, da ne more priti, ker ima službo.«
»Službo? Ma kakšno službo, ali ti ne zaslužiš 

dovolj, da ji ne ni bilo treba delati?«
»Ja, nona, ampak ona misli, da mora.« 
»Ma Nando mio, to ne more biti! Nobena žen

ska v naši družini ni hodila v službo. Ženska ima 
moža in otroke in dom. In sebe, seveda. Povej Ali
ce, da ne bom poslušala teh neumnosti s službo in 
takoj pridita k meni.« 

Tole je bil včerajšnji pogovor, ki ga je slišala iz 
telefona. Kar na bruhanje ji je šlo. »Nobena ženska 
v družini ni delala!« Tega pa draga nona ne ve, da 
je zadnje mesece od prve do zadnje položnice pla
čala izključno in samo ona, Alice, ker Nando mio 
včasih ni imel niti za kavo, je rekel, ker da se je 
pri poslu nekaj zalomilo in da rabi še malo časa, 
pa bo, potem ji bo pa vse vrnil. Pravzaprav sploh 
ni vedela, kakšne posle je imel. Ko ga je spoznala, 
je rekel, da mu do konca ekonomije manjkata dva 
izpita in diploma, da pa dela za nekaj firm uvoz 
– izvoz, ampak kaj točno naj bi delal, ni nikoli 
ugotovila razen tega, da je imel za »posle« drugi 
mobitel in da je šel vedno stran od nje, kadar ga je 
na ta telefon kdo klical in da je včasih pozdravljal 
neke čudne kravatarje brez imena, za katere ni ni
koli mogla izvedeti, od kod so in kako jih pozna. 
Neumna seveda ni bila. Daleč od tega. Jasno ji je 
bilo, da se gre njen ljubi nek »fishy business«, v 

katerem sta tudi njegov oče in bratranec, ampak 
kaj točno je to bilo, ni ugotovila, še manj ji je Fer
nando povedal, če ga je že ravno vprašala. Da bi 
se potožila komu drugemu v družini, ji še na misel 
ni prišlo. Za mamo je bil Fernandino svetnik na 
oltarju in Alice ob njem nujno zlo, mama bi že raje, 
da bi si njen ljubljenček izbral kako pravo, tempe
ramentno Napolitanko, ki bi se nemudoma poro
čila z njim in imela takoj otroka, ne pa blede, mir
ne, razmišljujoče Angležinje, ki jo zanimajo lepe 
umetnosti in dela kot turistična vodička. Čeprav ni 
mama nikoli tega rekla, je Alice vedela, da njeno 
delo prezira in jo je mogoče celo sram, da ima njen 
sin punco, ki v največji vročini stoji na zidku Ar
heološkega muzeja in angleškim turistom predava 
o antičnih kipih, freskah in mozaikih. Nekoč je šla 
mama ravno mimo in je ni niti pogledala, kaj šele 
pozdravila, samo odbrzela je do semaforja in šla 
na drugo stran ceste. Ampak takrat se Alice to ni 
zdelo nič posebnega. Kaj jo je brigala Fernandova 
mama, naj si misli, kar hoče, glavno, da se je imela 
ona s Fernandom božansko lepo in da je stala tam, 
na tisti brbotajoči vroči cesti in razlagala kompa
triotom, kaj bodo videli v muzeju in kdaj se dobijo 
pred njim – v primeru, če bi se vmes kdo v veliki 
hiši izgubil ali šel po svoje. Danes, ko gospo De 
Ritis pozna z vseh plati, misli drugače, seveda, naj
raje bi ji v glavo vrgla vso resnico o njej, njenem 
možu, sinu pa sploh! Pa saj bi bilo brez veze. Ne bi 
imelo smisla, še vsakič, ko je poskušala kaj reči, se 
malo potožiti, kaj vsaj malo spremeniti, je naletela 
na betonski zid, ki je čuval njih, kakršni so, njiho
ve odnose, navade, skrivnosti, sprenevedavosti. Ni 
imela šans. In v naslednjem koraku ji je postalo 
jasno tudi, da, če bi se poročila in imela otroka, bi 
za tem zidom ostala tudi ona, otrok pa sploh, posr
kali bi ga medse, ga razvajali in mu dopovedali, da 
je kralj že samo zato, ker se piše De Ritis, njegova 
angleška mama pa tako ali tako nima pojma, kako 
je treba z njim, pa še s čim in s tem in onim.

Na klopco je nenadoma privršala družina z dve
ma punčkama, starima kaki dve in štiri leta, začelo 
se je čebljanje in plezanje in vpitje staršev, klopca 
ni bila več primeren kraj za razmislek. Alice si je 
vrgla torbo čez ramo in odšla proti staremu delu 
mesta. Kar hodila je in hodila, po avtomatizmu 
pogledala na prehodu za pešce  levo in desno, se 
izognila zaprekam, stojnicam in mizam pred ka
varno, gledala ljudi in hiše, vendar jih v resnici ni 
videla. Še vročine pravzaprav ni čutila; potoplje
na v razmislek o svoji nesrečni situaciji je bila kot 
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 zapredek, ki se kotali in se ga ne more nič dotakni
ti, ga nič predreti; nekaj bo morala narediti, da bo 
prišla ven iz njega. Saj je vedela, kdaj bo to. Ko 
se bo dokopala do nečesa konkretnega, do jasne 
misli in odločitve. Ko bo popolnoma prepričana, 
da bo nekaj naredila, čeprav bo težko, ve, da bo 
težko, zaradi nje, njenih čustev, zaradi Fernanda, 
ker ga bo prizadela; saj njemu se verjetno ne zdi, 
da bi bilo kaj tako zelo narobe in da bi bilo treba 
kaj spremeniti. Že nekajkrat se je hotela pogovo
riti z njim, ampak nista prišla nikamor. Se pravi, 
ne da NISTA prišla nikamor. Ona ni prišla. On je, 
kjer je, njemu ni treba nič, vse je OK, amor mio, ti 
samo preveč razmišljaš, to je tvoj problem, sprosti 
se, ne bodi preveč angleška, stvari se pač spremi
njajo, vzemi jih, kot so, poglej mojo sestro, kako je 
zadovoljna z življenjem, pa ni preveč zdrava, tako 
je življenje, un baccio, mudi se mi, ciao. In ga je 
odneslo ven. Čeprav… to je bilo že pred časom 
in med njima se je res vedno bolj hladilo, ona ve
dno bolj nezadovoljna, zoprna in zaprta, on vedno 
manj doma, zadnje čase ga ni bilo domov pozno v 
noč, to se prej ni dogajalo… 

Ma kaj naj naredi?????
Bližala se je križišču …, začutila je, da je žejna, 

ustavila se je pri semaforju in zagledala znano pro
čelje Arheološkega muzeja z velikanskimi plakati, 
ki so z reprodukcijami najznamenitejših ekspona
tov vabili v notranjost. Kar samo jo je prineslo pred 
to verjetno najljubšo stavbo v Neaplju. Popolnoma 
jo je prevzela že prvič, ko jo je zagledala, potem 
pa vsakič znova, menda jo je čutila skoraj kot svoj 
dom, saj jo je najprej temeljito preštudirala, da je 
potem tja vozila turiste in jim z zanosom razlagala, 
na kaj naj bodo še posebej pozorni. Brez pomišlja
nja je šla čez cesto in v muzej kot v varno zavetje 
pred vso mučnostjo vprašajev, ki so jo stiskali, da 
se ji je zdelo, da kmalu že ne bo mogla več dihati. 
Stopila je v vežo, polno obiskovalcev, si v avtoma
tu kupila plastenko vode, se prerinila mimo njih 
do Francesca, ki je nadzoroval, da so obiskovalci 
pravilno vstavili vstopnice v avtomat in potisnili 
prečko ter vstopili. »Ciao, Francesco,« je pomaha
la Alice in šla mimo njega noter; Francesco je bil 
sicer njen priljubljeni kolega, ampak danes ne bi 
mogla z njim razpravljati, kako je vroče in o tem, 
kaj je počel včeraj, zato je še kar začudeno gledal 
za njo, ko je šla hitro mimo in ga ni vprašala, kako 
je – kot ponavadi. 

V velikanski avli muzeja je bilo precej hlad
neje kot zunaj, seveda, temperaturo je bilo treba 

vzdrževati že zaradi umetnin. Alice je brezciljno 
hodila okrog fantastičnih kipov pod oboki avle, ki 
se jim je vedno znova čudila. Prevzeli so jo z ve
likostjo, popolno skladnostjo in lepoto, nepopisno 
ekspresivnostjo, ki jo je presenečala toliko bolj, 
ko je pomislila, da so stari tisočletji in več. Vsa
kič, ko je prišla v muzej, se je posebej posvetila 
kateremu izmed kipov, Herkulesu ali Apolonu s 
citrami, rada je imela tudi lepega Antinousa, da
nes jo je pa neslo naravnost k njeni najljubši Ve
neri, ki preko rame gleda svojo čudovito nago rit. 
Verjetno je bil to najlepši kip, kar jih je kdaj koli 
videla; vsakič znova jo je prevzela ta lepa mlada 
ženska, ki deluje popolnoma vsakdanje, prepro
sto, hkrati pa se zaveda svoje čudovite postave, 
zapeljive, sama sebi je všeč, ampak v istem hipu 
ve, da je všeč še komu; nekomu, ki se ji ne bo mo
gel upirati … Alice je sedla na klop pred kipom, 
vzela iz torbe plastenko z vodo in je malo popila, 
se naslonila nazaj na roki in gledala svojo Venero. 
Ljudje so hodili mimo, sedali so poleg nje, se pri
dušeno pogovarjali v vseh mogočih jezikih. Niso 
je motili. Gledala je mlado kamnito žensko, gle
dala in začela z njo nekakšen notranji pogovor, 
skušala si je zamisliti, kakšen je bil čas, v katerem 
je živela, koliko si je lahko izbirala tistega, ki bi 
se njej zdel vreden njene ritke in prelepega obra
za, skodranih las. Je imela ona tudi takele težave, 
kot zdaj ona, Alice? Drugačne? Enake, samo v 
drugem času, drugem kontekstu? Saj ljudje smo 
enaki od pamtiveka, z enako pametjo, enakim ču
stvovanjem, enako željo, da bi bili srečni, da bi 
nas imel kdo rad, rad na pravi način; da bi se s 
kom razumeli, da bi se pri nekom počutili doma, 
ker bi nas sprejemal, kakršni smo in ne kakršne 
bi nas želel imeti. Da bi bila ljubezen globoka, 
da nas ne bi zavedla prva čustva in strast, ampak 
da bi zložno trajala in trajala in vztrajala tudi, ko 
pridejo težave, nadloge … težave so zdaj tu. In 
ona? Se bo skisala pri teh problemih, ki jo muči
jo? Mora potrpeti? Koliko? Do kdaj? Je bila nje
na ljubezen do Fernanda premajhna, prešibka, je 
premalo pogumna? Sebična? Gledala jo je in si 
mislila, no, kaj bi Venera naredila na mojem me
stu, bi šla od Fernanda ali še poskusila rešiti njun 
odnos in ji ne bi bilo treba zapustiti vsega, kar ji 
je tu priraslo k srcu? 

Venera je pokimala z že sicer sklonjeno glavo.
Alice bi skoraj omahnila s klopi.  
Pogledala je na desno bradatega Nemca, ki 

je mirno sedel zraven nje, bral iz Bedekerja in z 
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 zanimanjem pogledoval kip. Ni dajal znakov, da bi 
kaj opazil. Spet je pogledala Venero, vstala in se ji 
približala in prav potiho rekla: 

»A stran naj grem?« 
In spet se je kamnita glava čisto rahlo prema

knila. 
Alice je bila iz sebe. Oblil jo je mrzel pot, obr

nila se je in odhitela stran, stekla po stopnicah nad
stropje višje k freskam in mozaikom, se delala, kot 
da jih gleda in se skušala umiriti. Kaj se ji dogaja? 
Ima od stiske in muke že privide? Se ji počasi že 
meša? Od vročine? Je bolna? Se je v tem norem 
mestu navzela smisla za čudeže – ker tukaj so res 
verjeli, da se kri San Gennara, zavetnika Neaplja, 
vsakič na njegov god utekočini, kar je znak za to, 
da bo vse dobro z mestom, če se ne, pa da je znak 
za preplah? Kar koli že, tole je noro. Umiriti se 
mora, ohladiti, se zbrati in zaupati svoji racionalni 
presoji, saj drugače se ji ne piše dobro. Hodila je 
po muzeju in se počasi res umirila, popila je vso 
vodo iz plastenke, se spet spustila po stopnicah in 
šla sedet na notranje dvorišče, obdano s sarkofagi, 
stebri, relikti. Tam je bilo kar nekaj ljudi, ki so v 
senci zelenja malicali, pili, brali, nekateri so ležali 
na klopcah. Spokojno ozračje je tudi njo umirilo in 
jo počasi uravnovesilo v normalno stanje, da se je 
spet počutila sama svoja, da je spet lahko normalno 
razmišljala. Vzela je telefon iz žepa in pogledala, 
če ima kako sporočilo ali neodgovorjeni klic, po
gledala, kakšne so novice na internetu, pozornost 
usmerila malo drugam, stran od Fernanda, Venere 
in vseh teh mučnosti. Čez čas je telefon ugasni
la, ga spravila, vzela torbo in pomislila, da je čas, 
da se premakne proti domu in kaj pojé, mogoče 
tudi kaj skuha, mogoče bo Fernando celo doma … 
vendar ji nekaj v njej ni dalo, da bi šla naravnost 
proti izhodu iz muzeja. Kar samo jo je neslo spet 
pred čudovito Venero, ki ji je, takoj, ko jo je Alice 
pogledala, spet pokimala z glavo. Samo da se to
krat Alice ni več prestrašila. Popolnoma mirno se 
je obrnila od slavnega kipa in si rekla: »Točno to 
je. V trenutku, ko sem najbolj potrebovala nasvet, 
sem ga dobila na način, na katerega sploh nisem 
mogla niti pomisliti, ker sem pač racionalna sever
njakinja, v življenju pa je seveda vse mogoče, tudi 
nemogoče: kip, ki se premakne, ozdravljenje, ki ga 
zdravniki ne znajo razložiti, kri, ki se utekočini. 
Zakaj pa ne?«

Zamišljeno je odšla iz muzeja mimo ljudi, mimo 
Francesca, ki je ni niti opazil, na prometno in hru
pno ulico, na avtobusno postajo in z  avtobusom 

domov, v starinsko hišo na drugem koncu mesta. 
Tam se je vzpela po kamnitih stopnicah do prve
ga nadstropja, odklenila in stopila v zatemnjeno 
stanovanje, odložila ključe in torbo na omarico v 
veži, si v kopalnici umila roke in odšla proti ku
hinji. Na mizi jo je čakal bel papir, na njem pa 
Fernandovo sporočilo:

Cara mia,
konec je. Ne morem več živeti s tabo, utesnjuješ 

me, dušiš, zato sem se odselil. Vem, da bi ti moral 
to povedati iz oči v oči, vendar ne zmorem. Oprosti 
mi. Pojdiva vsak po svoji poti naprej. Vzemi svoje 
stvari in se izseli iz stanovanja, kakor hitro moreš, 
ključ mi pusti v nabiralniku in mi sporoči, ko boš.

Zelo sem te imel rad.
Fernando

Alice se je sesedla na kuhinjski stol. Ni vedela, 
kaj čuti. Žalost? Odrešitev? Jezo? Ponižanje? Še 
kaj drugega? 

Vedela je samo to, da vidi ves čas pred očmi 
kamnito Venero z nago ritko, ki ji blago prikima
va, da je čas, da spet najde samo sebe in ostane še 
vedno Alice …

Andraž Polič

Maslo na toplem kruhu

Poležavanje v sobotnem jutru
in taka preprosta lakota … 
v kavi bereva erotično usedlino,
april je moker in dišeč – 
pod balkonom dehti »sambuco«,
a španski bezeg se lepše sliši,
dvorišče je akustična oaza,
sva tiha, naga in lahkotna,
poslušava sončni fjord,
kruh je svež in topel,
in v trenutku, ko se maslo raztopi,
je življenje preprosta lakota.
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UMR L  J E  ČA SN I K AR  LOJZE  ABR AM
V Trstu je 2. maja preminil časnikar in javni 

delavec Lojze Abram. Rodil se je 11. maja 1933 v 
Trstu. V mlajših letih je bil dejaven v Društvu slo-
venskih srednješolcev, pri Mladinski iniciativi, 
bil je predsednik društva Slavko Škamperle in 
do Craxijevih časov v slovenski komisiji Sociali-
stične stranke Italije.
V letih 1963–68 je bil časnikar Primorskega 

dnevnika, od leta 1968 do upokojitve pa Radia 
Trst A. V letih 1967–69 je bil sourednik, nato 26 
let glavni in odgovorni urednik otroške revije 
Galeb. Uvedel je Galebov šolski dnevnik. Pisal 
je tudi za Jadranski koledar, Planinski vestnik 
in druge časopise in revije. Leta 1968 je uredil je 
zbornik Slovenska čitalnica pri Sv. Ivanu 1868–
1968, naslednje leto pa poezije Marije Mijot Sou-
ze jn smeh. Bil je tudi dober fotograf in planinec. 
V letih 1988–2001 je bil predsednik Slovenskega 
planinskega društva Trst, o katerem je leta 2005 
napisal knjigo Od Jadrana prek Triglava, Sto let 
Slovenskega planinskega društva Trst. Leta 2000 
je prejel Bloudkovo plaketo.

F L A JBANOV E  NAGR ADE  PO  SP L ETU
Tudi Slovensko dobrodelno društvo iz Trsta se 

je moralo prilagoditi pandemiji koronavirusa in 
prepovedi združevanja, tako da je 33. Flajbanove 
nagrade in podpore ter nagrado Irene Srebotnjak, 
namenjene univerzitetnim študentkam in štu-
dentom slovenske narodnosti iz Furlanije Julijske 
krajine, podelilo preko elektronske pošte ter inter-
netnega bančništva. Letos je za tri glavne nagrade 
in 11 enkratnih podpor porazdelilo skupno 10.000 
evrov, ob tem pa podelilo še en zlatnik.

UMR L  J E  ODV.  K AR LO  P R I MOŽI Č
V Gorici je 20. marca umrl odvetnik Karlo Pri-

možič. Rodil se je 10. aprila 1939 na Oslavju. Pravo 
je študiral v Trstu in odvetniško pisarno odprl v 
Gorici. Dejaven je bil tudi v različnih slovenskih 
organizacijah. Bil je član uredništva revije Odvetnik 
in pisal zanjo ter za Pravno prakso. Leta 1999 je 
v Ljubljani s Pavlom Apovnikom in Aleksandrom 
Ferijem izdal Slovenski pravni leksikon z nemškimi 
in italijanskimi ustreznicami geselskih besed.

JUAN  V A SL E  V  ŠPANŠČ I N I
Basbaritonist, operni pevec in 

športni časnikar Juan Vasle je svojim 
trem knjigam v slovenščini Pevci so 
tudi ljudje (1993), Fuzbal, tango in 
polka (2002) in Ustavite svet – mun-
dial je tu! (2006) dodal še prvo knjigo 
v španskem jeziku Patear es humano, 
gambetear es divino (Brcati je člove-
ško, preigravati je božansko). Izdala 
jo je argentinska založba LibroFútbol. 
Vanjo je strnil 30 let poročanja o no-
gometu. V knjigi beremo o srečanjih 
z nekdanjimi in sedanjimi slavnimi 
nogometaši, predvsem iz Južne Ame-
rike in Slovenije.

UMR L  J E  SA L EZI J ANEC  M AR T I N  ŠTUHEC
V Buenos Airesu je 28. marca umrl salezijanski duhovnik 

Martin Štuhec. Rodil se je 19. oktobra 1925 pri Sv. Juriju ob 
Ščavnici, med argentinske salezijance pa je stopil leta 1950. 
V duhovnika je bil posvečen leta 1960 v San Justu. Kot vzgo-
jitelj in župnik je deloval v različnih salezijanskih ustanovah 
po Argentini.

ZAŠČ I TN I  ZNAK  S LOV ENSK E  M ANJŠ I NE
Krovni organizaciji SSO in SKGZ sta se odločili za idelavo 

“branda”, torej nekakšnega zaščitnega znaka ali loga sloven-
ske narodne skupnosti v Italiji in z njim povezane spletne 
strani. Preko svojega Ciljnega začasnega združenja Projekt 
sta objavili razpis, pri katerem je mogoče sodelovati do 28. 
maja (https://www.projekt-ats-czz.eu/povprasevanja).

K R I ŽEV  POT  I N  JUR J EV ANJE  SZSO  NA  SP L ETU
Tudi Slovenska zamejska skavtska organizacija je del svojih dejavnosti morala preseliti na splet. Tako 

je bil na spletu na ogled skavtski križev pot na veliki petek, 10. aprila, za jurjevanje pa so voditelji priredili 
26. aprila »prenovo obljub« in skavtsko oblikovano mašo, ki jo je daroval v Nabrežini škofov vikar iz Gorice 
Karlo Bolčina, 1. maja pa virtualni taborni ogenj.
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PETER  HANDK E  I N  FABJ AN  HAFNER
Koroški Nobelov nagrajenec za književnost 

Peter Handke je pod naslovom Erste und letzte 
Gedichte (Prve in zadnje pesmi) pri založbi Suhr-
kamp v Berlinu izdal antologijo najzgodnejših in 
pa zadnjih pesmi koroškega pesnika, literarnega 
zgodovinarja in prevajalca Fabjana Hafnerja 
(1966–2016). Slovenskim izvirnikom je dodal 
svoje nemške prevode in esej Namesto uvoda, 
Ednina in dvojina. Na koncu sta še spremna 
beseda Dominika Srienca iz Musilovega inštituta 
v Celovcu in pesem, ki jo je Gustav Januš posvetil 
pesniškemu kolegu in prijatelju Hafnerju.
Prve pesmi je Hafner pisal, ko je bil star 16 let, 

poslednje so iz zadnjih treh let pred samomo-
rom. Ene in druge so globoko pesimistične.
Prvo zbirko Indigo sta mu leta 1988 izdali 

založba Drava in Založništvo tržaškega tiska. 
Sledili sta zbirki s pesmimi, izvirno pisanimi v 
slovenščini in nemščini Gelichter und Lichtes 
(Luči in svetlo, 1991) ter Brezročno govorjenje – 
Freisprechanlage – Vivavoce (s prevodi v italijan-
ščino, 2001).
Leta 2008 je Hafner posvetil Handkeju mono-

grafijo v nemščini Unterwegs ins neunte Land 
(Na poti v Deveto deželo). Prevedel je celo vrsto 
slovenskih pesniških in proznih del v nemščino.

UMR L  J E  DR .  P ETER  STAR I Č
V Domžalah je 12. marca umrl inž. Peter Starič. 

Rodil se je 2. septembra 1924 v Ljubljani. Med 
drugo svetovno vojno je bil v internaciji v Gonar-
su. Diplomiral je iz elektronike in leta 1991 dok-
toriral s področja širokopasovnih ojačevalnikov. 
Nekaj let delal v ZDA, po povratku v Slovenijo pa 
na Inštitutu Jožef Stefan in Elektroinštitutu Milan 
Vidmar. Zlasti po upokojitvi je začel pisati eseje 
za Demokracijo in Reporter ter pisma v druge 
liste o slovenski polpreteklosti in komunističnem 
totalitarizmu. Knjigi spominov, ki je izšla leta 2013 
v slovenščini in 2015 v angleščini, je dal naslov 
Moje življenje v totalitarizmu, 1941-1991, Nenava-
dna življenjska pot inženirja elektronike. Napisal 
je tudi strokovno knjigo v angleščini in dve polju-
dnoznanstveni knjigi o atomski bombi.

UMR L  J E  ED I  K R APEŽ
V tržaški bolnišnici je 18. marca 

umrl tržaški javni delavec Edvard 
Peter Krapež. Rodil se je 1. junija 
1946 na Vipavskem, po poklicu pa je 
bil pek in slaščičar. Pri Sv. Ivanu, kjer 
je živel, je bil dejaven v župnijskem 
občestvu in društvu Marij Kogoj. 
Vse od leta 1982 do smrti pa je bil 
– s krajšim premorom – svetovalec 
Slovenske skupnosti v rajonskem 
svetu prej Sv. Ivana, potem Sv. Ivana 
– Kjadina – Rocola.

K R ASNA  POTEPANJA  Z  M ALČK I
To je prvi del naslova knjige, ki jo je napisala 

Barbara Ana Fužir Schart. Naslov se nadaljuje z 
vprašanjem Kam pa danes? Gre za opise 22 lažjih 
izletov, ki so najprej izhajali v Primorskem dnev-
niku. Knjigo je izdala Goriška Mohorjeva družba. 
Ilustrirali sta jo Maja Malalan in Jasna Košuta. 
Spremno besedo je napisala Majda Cibic.

M I GR AC I J E  NA  S LOV ENSK EM
V zbirki Migracije pri  založbi ZRC v 

Ljubljani je na 514 straneh izšla znan-
stvena monografija Alekseja Kalca, 
Mirjam Milharčič Hladnik in Janje 
Žitnik Serafin Doba velikih migracij 
na Slovenskem.

M I TJ A  L ESKOVAR 
NADŠKOF  I N  NUNCI J

Papež Frančišek je 1. maja 
imenoval duhovnika ljubljan-
ske nadškofije msgr. Mitjo 
Leskovarja za naslovnega 
nadškofa Beneventa in apo-
stolskega nuncija v Iraku.
Ob nadškofu dr. Ivanu Jur-

koviču, ki je stalni opazovalec 
Sv. sedeža pri svetovnih organizacijah, ki imajo sedež v 
Ženevi, je to drugi živeči slovenski nuncij.
Msgr. Leskovar se je rodil 3. januarja 1970 v Kranju. V 

duhovnika je bil posvečen leta 1995. V Ljubljani je di-
plomiral iz teologije, na Gregoriani v Rimu pa je dosegel 
magisterij in doktorat iz cerkvenega prava ter se izobraže-
val za cerkveno diplomatsko službo. Delal je na nunciaturi 
v Bangladešu, enajst let na državnem tajništvu v Vatikanu, 
leta 2015 je bil imenovan za svetovalca nunciature v Nem-
čiji, leta 2018 pa v Indiji in Nepalu.
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R I M SK I  S LOV ENC I
V Novem glasu je bil 16. aprila 

objavljen intervju z »rimsko Slo-
venko« in tednikovo sodelavko 
Klaro Krapež. V njem smo lahko v 
odgovoru na vprašanje, koliko so 
povezani Slovenci v Rimu, prebra-
li: »Nekateri Slovenci v Rimu se 
občasno srečujemo na večerjah, ki 
jih organizira Benjamin Tkalec (z 
nekdanjo dopisnico Mojco Širok sta 
si zamislila, da bi sestavila seznam 
Slovencev v Rimu in tako spodbu-
dila medsebojno srečevanje), sicer 
pa druženje poteka bolj na osebnih 
prijateljstvih. Kolikor sama vem, ni 
nekega aktivnega društva, kar je 
pravzaprav škoda.«
In res, delovanje društva Anton 

Martin Slomšek, ki ima zelo bo-
gato tradicijo, o kateri smo lahko, 
recimo, brali v zborniku Ob petde-
setletnici Papeškega slovenskega 
zavoda v Rimu (2010), je v zadnjih 
letih zamrlo. Odkar se je vrnil v 
Slovenijo dolgoletni vicerektor in 
potem rektor Slovenika prof. Jožko 
Pirc, tudi za pastoralo Slovencev 
v Rimu ni bil imenovan nihče in 
odpadle so nekoč redne slovenske 
maše nedaleč od Foruma.
Trenutno živi v Rimu 54 slovenskih 

redovnic, duhovnikov in bogoslov-
cev. Sedem duhovnikov in dva bogo-
slovca študirajo na raznih univerzah, 
vendar nihče izmed teh ne prebiva v 
Sloveniku, o usodi katerega smo že 
pisali. Vendar je v Rimu še veliko Slo-
vencev po vatikanskih in italijanskih 
državnih uradih, na dveh slovenskih 
veleposlaništvih, v podjetjih ipd.
Velika škoda je, da se tudi v Rimu 

ponavlja zgodba iz drugih dežel, 
kjer ne more priti do stika med 
predstavniki »starejše« emigracije 
(koliko je bilo nekoč samo beneških 
in sploh primorskih »aleksandrink« 
tudi v Rimu!), ki je doslej vzdrže-
vala slovenska društva in domove, 
ter »nove«, študijske, ekonomske 
emigracije.

UMR L  J E  P R OF.  I V AN  P ER TOT
Strokovnjak za obdelavo kraškega kamna in športni delavec 

Ivan Pertot je umrl 28. marca. Rodil se je 24. februarja 1933 v 
nabrežinski družini v Ljubljani, kjer je doštudiral arhitekturo. 
Leta 1975 se je preselil v Nabrežino. Vodil je tečaje o obdelavi 
kamna za Slovensko deželno gospodarsko združenje in Slo-
venski deželni zavod za poklicno izobraževanje. Napisal je pet 
učbenikov iz svoje stroke, kot založnik je pri nekaterih sodelo-
vala Mladika. V Ljubljani je učil na srednji gradbeni šoli, v Trstu 
pa telesno vzgojo, saj je bil tudi telovadec, organizator in trener 
atletike pri športnih društvih Bor, Devin in Sokol.

POSLOV I L  S E  J E  NADŠKOF  A LOJZ UR AN
Po hudi bolezni je 11. aprila v Ljubljani preminil prilju-

bljeni upokojeni ljubljanski nadškof in predsednik Sloven-
ske škofovske konference msgr. Alojzij Uran. Pokopali so 
ga v ljubljanski stolnici.
Rodil se je 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah, v 

duhovnika je bil posvečen leta 1970, po treh letih kapla-
novanja je odšel v Rim, kjer je leta 1977 na Papeški salezi-
janski univerzi dosegel magisterij o katehezi odraslih. Nato 
je bil rektor nekdanjega malega semenišča v Ljubljani, 
od leta 1980 do imenovanja za ljubljanskega pomožnega 
škofa leta 1992 pa je bil župnik v Šentvidu.
Kot škof je med drugim leta 1996 koordiniral prvi 

papežev obisk v Sloveniji, v letih 2000–2006 je bil delegat 
Slovenske škofovske konference za pastoralo Slovencev 
po svetu.
Leta 2004 je bil msgr. Uran po odhodu nadškofa Rodeta 

v Rim imenovan za ljubljanskega nadškofa in metropolita, 
že leta 2009 pa se je službi odpovedal iz razlogov, ki jih 
cerkvene oblasti niso prepričljivo obrazložile (kanon, na 
podlagi katerega se je umaknil, govori o slabem zdrav-

ju ali drugem tehtnem 
razlogu), saj mu je bilo 
naloženo, naj za nekaj 
časa zapusti državo. Bil 
je v Sveti deželi, poleti na 
Sv. Višarjah, predvsem pa 
v Trstu, kjer so ga verniki 
sprejeli za svojega, saj 
je bil zelo ljudski dušni 
pastir, veselega značaja 
in ljubitelj petja. Ko se je 
vrnil v Ljubljano, je po-
magal pri birmovanju, na 
cerkvenih slovesnostih in 
romanjih.
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AV STR I J SKA  NAGR ADA  ZA  J ANČAR J A
Avstrijska državna sekretarka za umetnost in 

kulturo Ulrike Lunacek je 25. marca sporočila, 
da bo slovenski pisatelj Drago Jančar prejel 
avstrijsko državno nagrado za evropsko knji-
ževnost 2020. Nagrada, ki znaša 25.000 evrov, 
daje priznanje za življenjsko delo avtorjem, ki 
so zaradi prevodov v nemščino znani tudi v Av-
striji. Več Jančarjevih knjig je ravno v nemškem 
prostoru doseglo velik uspeh, nazadnje roman 
In ljubezen tudi, ki je v izvirniku izšel leta 2017, v 
nemškem prevodu pa leta 2019.

UMR LA  J E  P R OF.  M AR I J A  R AVN I K
V domu za starejše občane pri Fernetičih na Tr-

žaškem, kjer je prebila zadnje mesece, je 15. aprila 
po dolgi bolezni preminila profesorica Marija, za 
znance Kiki, Ravnik. Rodila se je v Gorici 24. av-
gusta 1935. Pripadala je prvi generaciji »klasikov« 
(matura leta 1953) v Trstu, kjer je tudi diplomirala 
na univerzi in od leta 1957 poučevala italijanšči-
no na slovenskih šolah: na srednji šoli v Rojanu, 
na učiteljišču Slomšek in na liceju Prešeren, po 
upokojitvi pa slovenščino za Italijane na tečajih 
Ljudske univerze. V mlajših letih je nastopala z 
Radijskim odrom, za radio je tudi pisala mladinske 
oddaje in prevajala dramska dela. Po upokojitvi se 
je vrnila v Gorico.UMR LA  J E  P R OF.  A L ENKA  GL AZER

V Domu starejših v Topolšici je 6. marca umrla 
literarna zgodovinarka, pesnica in univerzitetna 
profesorica Alenka Glazer. Rodila se je 23. marca 
1926 v Mariboru v družini pesnika, urednika in 
ravnatelja Študijske knjižnice Janka Glazerja. 
Ker je bila njena družina med vojno izgnana v 
Srbijo, je maturirala leta 1944 v Kragujevcu, nato 
je v Ljubljani diplomirala iz južnoslovanske knji-
ževnosti in slovenščine. Posvetila se je pedago-
škemu, znanstvenemu in publicističnemu delu, 
ob tem pa pesnila. Objavila je več zbirk lirskih in 
otroških pesmi.

KNJ I GA  R UD I J A  PAV Š I ČA
Rudi Pavšič in Marjan Žiberna, Izbral sem 

srednjo pot. To so avtorja in naslov knjige, ki je 
pri Založništvu tržaškega tiska zaenkrat izšla v 
elektronski, bo pa še v tiskani obliki. V njej bivši 
predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze 
Pavšič v Žibernovem zapisu pripoveduje o svojih 
22 let vodenja omenjene krovne organizacije. Uvod 
je prispeval Ace Mermolja, zapise o Pavšiču pa so 
dodali še drugi avtorji.

UMR L  J E  AK ADEM I K  F R ANCE  BER N I K
V Ljubljani je 27. aprila preminil literarni zgodovinar prof. 

France Bernik, ki je bil v letih 1992–2002 predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Rodil se je 13. maja 1927 v 
Ljubljani, kjer je diplomiral in doktoriral iz literarnih znanosti. Po-
svečal se je zlasti slovenski književnosti 19. in 20. stoletja. Do leta 
1957 je bil asistent za slovensko literarno zgodovino na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, vendar je mesto izgubil iz političnih razlogov 
v čistki, ki je dosegla vrhunec z “upokojitvijo”  Antona Slodnjaka. 
V letih 1961–72 je bil tajnik in urednik Slovenske matice, nato je 
nastopil službo v sedanjem Inštitutu za slovensko literaturo in 
literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti, naposled se je vrnil na ljubljansko 
univerzo kot profesor zgodovine slovenske književnosti.
Dr. Bernik je objavil 16 strokovnih knjig in več kot 400 znan-

stvenih razprav ter prispevkov v slovenskih in mednarodnih revi-
jah. Predaval je na mnogih znanstvenih posvetovanjih doma in v tujini, nastopal na drugih univer-
zah kot gostujoči profesor (tudi v Trstu) in bil član uglednih strokovnih združenj. Leta 1983 je postal 
izredni, leta 1987 pa redni član SAZU. V letih 1981–2010 je urejal monumentalno zbirko Zbranih del 
slovenskih pesnikov in pisateljev.

V Trstu leta 2001
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K NJ I GE  PO  SP L ETU
Pandemija je z zamrznitvijo 

številnih dejavnosti na mnogih 
področjih pospešila njihovo 
koristno prilagoditev zahte-
vam digitalne dobe. To velja za 
šolstvo, a tudi za založništvo in 
knjigotrštvo.
Tako je bila prejšnja številka 

Mladike prvič v celoti na voljo 
tudi v digitalni obliki, časopisi, 
ki so že imeli internetne izdaje, 
pa so jih večinoma za čas pan-
demije brezplačno ponudili ne 
samo naročnikom, temveč vsej 
javnosti. Založba Mladika je bila 
konec aprila s svojo ponudbo 
po odličnih sejemskih cenah 
prisotna tudi na Sejmu s kavča 
na spletnem portalu Mesta 
literature.
Slovenska knjigarna v Trstu 

– Tržaško knjižno središče – pa 
je 17. aprila dokončala večme-
sečni projekt spletne knjigarne. 
To je zahtevalo nastavitev porta-
la in oblikovanje podatkovne 
baze. Pri plačilnih transakcijah 
je vzpostavila najvišji standard, 
tako da se pri plačilu s kreditno 
kartico poslužuje sistema 3D SE-
CURE. Na njenem portalu www.
ts360srl.com so tudi strani, 
posvečene koledarju dogodkov 
v knjigarni in poročilom o njih.

UMR LA  J E  M I L ENA  AR KO
V Bariločah v Argentini je 4. fe-

bruarja po dolgi bolezni preminila 
Milena Lenard, vdova Arko. Imela 
je 97 let. Njen mož dr. Vojko Arko 
je bil znan planinski organizator 
in pisatelj, sama se je ob delu v 
svojem gostišču veliko posvečala 
tamkajšnji slovenski skupnosti. 
Ko so leta 1961 v Planinskem 
stanu ustanovili osnovno šolo 
Jakoba Aljaža, je bila na njej prva 
učiteljica. Do leta 1987 je bila 
učiteljica in tudi ravnateljica.

NOV I  P R OV I NC I A L  S LOV ENSK I H  J EZU I TOV
General jezuitov p. Arturo Sosa je za novega slovenskega 

provinciala določil sedanjega župnika in predstojnika jezuit-
ske skupnosti v Dravljah p. Mirana Žvanuta (roj. leta 1969 na 
Lozicah v Vipavski dolini). Nastopil bo 27. junija, ko bo zapadel 
šestletni mandat sedanjemu provincialu p. Ivanu Brescianiju, 
po rodu iz Gorice.

SKAV T I  V  S LOV EN I J I  SO  P R AZNOVAL I  3 0 -L ETN I CO
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je 31. marca 

s »skavtsko mašo«, ki ji je bilo mogoče zaradi pandemije slediti 
prek spleta, praznovalo 30-letnico ustanovitve. Ta vzgojna organi-
zacija danes šteje več kot 5.300 aktivnih članic in članov.

ZAPUST I L  NA S  J E  UPOKOJEN I  TR ŽAŠK I 
ŠKOF  M SGR .  E V GEN  R AV I GNAN I

Po daljši bolezni je 7. 
maja na Opčinah umrl 
priljubljeni upokojeni 
tržaški škof msgr. Euge-
nio Ravignani, ki se je po 
stoletni navadi, ki velja za 
cerkvene voditelje in kro-
nane glave slovenskim 
vernikom predstavljal kot 
»škof Evgen«.
Rodil se je v Pulju 30. 

decembra 1932, vendar 
je od leta 1946 živel v 
Trstu. Študiral je v seme-
nišču v Vittorio Venetu in 
Trstu, kjer je bil leta 1955 
posvečen v duhovnika. Leta 1961 je diplomiral iz teologije na 
Lateranski univerzi v Rimu. Razumel je slovenščino in se v njej 
dobro izražal. Bil je zelo ljudski duhovnik, čeprav je v škofiji 
ob katehetskem delu pozneje opravljal odgovorne službe. 
Tako je bil med drugim rektor semenišča, odgovorni za eku-
mensko delo in v letih 1978–81 urednik tednika Vita Nuova.
Leta 1983 je bil posvečen v škofa in je prevzel škofijo 

Vittorio Veneto, od koder je bil leta 1997, nekaj mesecev po 
smrti škofa msgr. Bellomija, premeščen v Trst na čelo do-
mače škofije. Njegovo škofovsko geslo je bilo »Donec dies 
elucescat« (Dokler ne zasije dan, 2 Pt, 1,19). Ob 75-letnici je 
zaprosil za upokojitev, kar je Sv. sedež sprejel leta 2009, ko je 
bil imenovan njegov nasledik, nadškof msgr. Giampaolo Cre-
paldi. Dokler mu je zdravje dopuščalo, je še naprej sodeloval 
v duhovniški službi.
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KULTUR A

AKADEMSKI  SLIKAR IN PEDAGOG 
KLAVDIJ ZORNIK

Mojca Polona Vaupotič

Ko je leta 2005 umetnik Klavdij 
Zornik od predsednika države prejel 
zlati red za zasluge za življenjsko delo 
na področju kulture – natančneje za 
modernizem, je v obrazložitvi pisalo: 
»Ostal je nosilec vse tiste neizražene, 
zastale slikarske akcije, ki jo je moral za-
vestno potlačiti vase, ko je prekinil z njo v 
začetku šestdesetih let, v času, posveče-
nem skoraj izključno proučevanju likovne 
teorije in prek nje intenzivnemu peda-
goškemu delovanju. Ponoven vstop v 
slikarstvo v drugi polovici sedemdesetih 
let in intenzivna dejavnost vse do danes 
priča o neverjetni zrelosti slikarja.«
Življenjska pot slikarja Klavdija Zorni-

ka je bila svojevrstna ter polna likovnih 
presenečenj v slovenskem umetnostno-
-ustvarjalnem prostoru. Letos mineva 
110 let, odkar je bil rojen v Kopru, a se 
je njegova družina že štiri leta za tem 
preselila na Štajersko. Diplomiral je na 
Akademiji za likovno 
umetnost v Zagrebu. 
Med vojno, leta 1941, so 
ga Nemci izgnali iz Ma-
ribora v Bosno, od tam 
pa mu je uspelo priti v 
Varaždin, kjer je službo-
val kot učitelj risanja na 
realki. Po koncu vojne 
je še naprej poučeval 
risanje, a tokrat na IV. in 
X. gimnaziji v Ljubljani. 
V tem času se je po-
svetil študiju sodobnih 
metod risanja in likovni 
teoriji, predaval o svojih 
dognanjih učiteljem 

likovnega pouka doma in na kongresih 
likovnih pedagogov Jugoslavije. Leta 
1959 je začel poklicno pot na Akademiji 
za upodabljajočo umetnost – najprej 
je bil izvoljen za docenta za metodiko 
likovnega pouka in likovno teorijo, leta 
1965 pa je dobil naziv rednega profe-
sorja. V obdobju 1973−75 je bil rektor. 
Vzgojil je veliko število perspektivnih 
slikarskih generacij.

Levo: Istra, 
risba;
spodaj: 
Klavdij Zornik 
in njegova 
monografija
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V likovnem svetu je 
bilo obdobje Zornikovega 
ustvarjanja označeno kot 
čas t. i. »temnega modernizma«. Čemu? 
Moderno umetnost se v marsičem opre-
deljuje kot tragično občutje življenja. To 
seveda nikakor ne pomeni, da so tokrat 
vse takšne, z eksistencialno izkušnjo pri-
zadete slike temne, črne ali sive, ustvar-
jene le v zamolklih, turobnih tonih. Toda 
pogostokrat je modernizem res samo 
»temna« slika trenutnega časa, kot se je 
izrazil in označil vso moderno umetnost 
že ruski slikar Vasilij  Kandinski.  Vendar 
pa v tej »tradiciji« začnejo barve zveneti 
močneje kot že v utečenih naturalistič-
nih konvencijah in je bela barva neka-
kšen »veliki molk, tisti nič, ki je pred 
začetkom, pred rojstvom. Moderno 
je seveda predvsem novo, nekaj, kar 
se bodisi obrača zoper preteklost ali 
pa jo radikalno spreminja. Znameniti 

spor med starejšo in mlajšo generacijo 
ustvarjalcev se namreč poraja skozi vso 
novoveško Evropo. Toda v 20. stoletju je 
ta spor postavljen na glavo: imenuje se 
»tradicija novega«. Spektakelska narava 
ustvarjanja modernih podob že sama po 
sebi zahteva, da modernizem opusti sta-
rejše načine in da zavestno oblikuje la-
stno distanco do preteklih stilov, čeprav 
se zaveda, da iz njih izhaja. To še pose-
bej velja za nekatere »izme« 20.  stoletja, 
zlasti za vse vrste ekspresionizma.  
V preteklem letu 2019 je bila na ogled 

razstava del Klavdija Zornika v Pilonovi 
galeriji v Ajdovščini, letos v mesecu janu-
arju pa v Galeriji DLUL (Društvo likovnih 
umetnikov Ljubljana) v Ljubljani. Na 
ogled so bila likovna dela, ki so nastala 
med njegovimi neposrednimi obiski in 

Levo: Mati; 
desno: Pomniki 
II, Kanin

Padna, 2004 
(risba in platno)
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potovanji po krajih – od rojstnega Kopra, 
Pirana, Padne preko Kluž v Trento, čez 
Sočo, pod Kanin ter slikarstvo, ko motive 
v ljubljanskem ateljeju strni in obogati 
z ikonskimi liki ekstatičnega. Gradivo za 
obe razstavi je izbral kustos Aleksander 
Bassin. Prevladovale so risbe manjšega 
formata ter olja na platno, skoraj kva-
dratnega formata, večinoma iz poznih 
devetdesetih let. Za uspešno in urejeno 
zapuščino še posebej vzorno skrbita sli-
karjeva sinova, Marjan in Bojan Zornik. 
Občina Bovec je ajdovski galeriji poso-
dila Zornikovo platno, njegovo darilo 
ob zadnji razstavi v bovškem kulturnem 
domu leta 2008. Klavdij Zornik je na-
mreč preminil leto dni zatem.  
Ob Zornikovem vsebinskem likovnem 

sporočilu lahko razberemo, da nikoli ne 
izstopa iz okvirjev svoje izrazite osebne 
zadržanosti oziroma skromnosti, s katero 
simbolno in likovno ob-
čutljivo izraža spoznanja 
o človeški usodi. Vselej 
nam daje na razpolago 
pogled na plemenitost 
svoje monumentalne 
primorske pokrajine in 
kmečkega človeka, ki 
sta zajeta v ekspresivno 
simbolično govorico, kot 
spomin na dogodke iz 
njegove mladosti. Še po-
sebej je vidno, kako nje-
gov kolorit izstopa v dani 
motiviki, pri podobah 

posvečenih primorski zemlji. Izražen je 
v posebnem temperamentu ali v barvni 
občutljivosti, v lirizmu ali v ekspresiji. Ob 
tem je jasno, da je dobršen del osebnosti 
rezultat vplivov okolja, tradicije, načina 
razmišljanja v nekem miljeju, šole ter 
lastnih spoznanj. Temu lahko dodamo še 
tradicijo njegovega študija pri prof. Ljubu 
Babiću na zagrebški likovni akademiji. 
Umetniška klima v tem središču in naklo-
njenost profesorjev sta v njem zaznamo-
vala izredno pozitivno sled. 
Poleg krajin je Zornik slikal tudi tiho-

žitja in portrete. Svoj ustvarjalni vrh je 
dosegel prav v 50. letih, in sicer s figu-
ralnim slikarstvom, oprtim na izročilo 
predvojnega hrvaškega ekspresionizma. 
Magično ekspresivnost odrevenelih figur, 
ki je še posebej vidna pri delu Mati iz leta 
1955, je stopnjeval z izrazitimi barvnimi 
nanosi. To je primer, ko se je Zornik začel 

poglabljati v bolj močne 
barve, takšne, ki dobivajo 
novo vrednost v temnem 
ozadju. Hkrati pa ga je 
problem barve, ki jo uvi-
dimo v temnem prostoru, 
pripeljalo do reševanja 
razmerja med bledo 
svetlobo in temo v danem 
koloritu. »Temno obdo-
bje« modernizma lahko v 
Zornikovem ustvarjanju 
označimo kot slog nove-
ga slikarskega pogleda. 
Temne slike z učinkovitimi 

Zgoraj: Škale 
in Trenta;
spodaj: 
Vasovalec
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barvnimi poudarki, dih patine 
njegovega sveta so učinkovali 
kot nov veter, predvsem pa je 
bila presenetljiva njegova glo-
boka misel o človeški ranlji-
vosti. Umetnik je zaupal vase, 
svojim spoznanjem ter svojim 
odgovorom, ki pa so konec 
koncev vendarle bili obsijani z 
dnevno svetlobo.
Prav tako ne gre prezreti 

Zornikovih risb, ki so večino-
ma izdelane s črnim floma-
strom, svinčnikom, redkeje 
pa z barvnimi voščenkami. 
Predvsem so to dokaj usta-
ljeni in preprosti risarski 
zapisi, prej sledi kot pa do realistične 
stopnje povzeti črtni obrisi in zarisi. 
Značajsko dosegajo zanimivo, subjek-
tivno naracijo; obenem pa turbolen-
tno, navzkrižno, včasih celo nekoliko 
viharno omiko, ob tem pa nam vedno 
nekaj sporočajo. V primeru Zornikovih 
risb ne gre za nikakršen načrt za nje-
gova slikarska dela, lahko pa so zgolj 
posreden povod za kasnejši slikarjev 
razmislek, kaj je treba v njih zavestno 
umestiti oziroma čemu dopustiti, da 
se jim dokončno preda.
Poleg že omenjenega zlatega reda, 

ki ga je Klavdij Zornik prejel leta 2005, je 
že pred tem za svoje ustvarjanje prejel 

dve državni odlikovanji – prvo leta 1949 
in drugo leta 1975. Prav tako je izdal 
številne publikacije o metodiki ter likovni 
teoriji. Leta 1986 je prejel tudi plaketo 
Antona Ažbeta za pedagoško delo. Po 
upokojitvi se je še intenzivno posvetil 
umetniški ustvarjalnosti in leta 2004 
dobil nagrado Majskega salona Zveze 
društev slovenskih likovnih umetnikov. 
Za slikarja Klavdija Zornika je 

značilna neka preprosta gotovost v 
to, kar je v svojem življenju neprene-
homa ustvarjal. Njegovo postopno, 
a vztrajno zorenje je potekalo brez 
veliko hrupa. Hvaležnost za podar-
jeno pa odseva v njegovih mnogih 
slikarskih ter pedagoških odgovorih. 
Njegova slikarska dela bi pravzaprav 
lahko označili z besedama preprosto in 
pristno. Le kdaj smo nazadnje slišali za 
ti dve samonikli besedi?

Portret Milana 
Klemenčiča in 
Majhna Pokrajina;
spodaj: Krompir 
in Kodeljevo
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Glasba nas bogati, povezuje, združuje in se oglaša čisto povsod … 

PRIMORSKI  GLASBENIKI 
SKOZI  ČAS IN PROSTOR
HILARIJ LAVRENČIČ

Franc Križnar

Vsestransko dejaven in uspešen 
glasbenik, pianist, dirigent, pedagog in 
skladatelj Hilarij Lavrenčič je bil rojen 
26. januarja 1962 v Gorici. Klavir je 
študiral pri Eleni Lipizer, hčeri slavnega 
italijanskega violinista Rodolfa Lipizer-
ja, po katerem se imenuje mednarodno 
violinsko tekmovanje (ustanovljeno leta 
1982), in diplomiral leta 1982; študij 
harmonije, fuge in kontrapunkta je 
dokončal leta 1988 pri Danielu Zanetto-
vichu in iz (zborovske) kompozicije ter 
dirigiranja na Glasbenem konservatori-
ju Jacobo Tomadini v Vidmu leta 1994. 
Od leta 1986 je zaposlen kot korepetitor 
v tržaškem opernem gledališču Teatro 
Verdi, v sezonah 2005/06 in 2009/10 pa 
tudi kot odrski dirigent. Ukvarja se tudi 
s pedagogiko, saj poučuje harmonijo in 
glasbeno analizo na osrednjih sloven-
skih glasbenih ustanovah v zamejstvu, 
in sicer na Glasbeni matici in SCGV 
Emil Komel v Gorici. Od leta 1985 je 
zborovodja MePZ Hrast iz Doberdoba, 

 ustanovljenega leta 1968. Z njim je 
dosegel kar nekaj zavidljivih mednaro-
dnih uvrstitev in s tem tudi neposredno 
dvignil kvaliteto zbora.  Leta 1990 je 
zbor pod njegovim dirigiranjem nastopil 
v belgijskem Maasmechelnu, na Mo-
kranjčevih dnevih v  Negotinu v Srbiji, 
leta 1997 prvič na Naši pesmi v Mari-
boru, kjer je zbor prejel zlato plaketo in 
najvišjo oceno tekmovanja 95,6 točk, ex 
aequo z APZ T. Tomšiča. Na podobnih 
tekmovanjih v Mariboru je nastopil še 
osemkrat in skupaj prejel 5 zlatih in 4 
srebrne plakete mesta Maribor, v Italiji 
pa je sodeloval na pevskih tekmkova-
njih Città di Vittorio Veneto v kraju Vit-
torio Veneto, Cesare Augusto Seghizzi v 
Gorici, Guido d’Arezzo v Arezzu. Skupno 
število Lavrenčičevih tekmovalnih na-
stopov je čez trideset.
Repertoar zbora je zelo slovenski, 

veliko pozornost pa Lavrenčič posveča 
tudi zborovski ustvarjalnosti zamejskih 
skladateljev sodobnega izraza in s ka-
terimi tudi tesno sodeluje. Snema in iz-
daja tudi zborovsko glasbo na ploščah. 
Lavrenčič sodeluje kot član komisij 
in žirant deželnih in državnih tekmo-
vanj. Dirigira tudi kantate, operete in 
na koncertih, kot pianist pa je trden 
spremljevalec marsikaterega solista 
(na avdicijah, državnih izpitih, javnih 
koncertih idr.). Njegove zborovodske 
poustvaritve so občutljive in prepričlji-
ve; med drugim je za božič leta 2019 v 
Gorici dirigiral in izvedel vokalno inštru-
mentalni Slovenski božič Matije Tomca: 
prvič nasploh v scenski postavitvi in 
novi glasbeni preobleki  (dopolnjeno še 
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z drugimi Tomčevimi deli, dodano uver-
turo, soli in zbori), delo pa je inštrumen-
tiral Patrik Quaggiato.
Lavrenčič je občutljiv tudi kot skla-

datelj in učinkovit avtor. V tem izhaja iz 
svoje (zborovske) poustvarjalnosti. Zanje 
zna najti prepričljive rešitve. Za seboj 
ima tudi nekaj zborovskih skladb, kar 
nekaj izdaj priredb slovenskih ljudskih 
pesmi in orkestracij. Nazadnje, leta 2018, 
je pri KC L. Bratuž izšla zbirka priredb slo-
venskih ljubezenskih in vojaških ljudskih 
pesmi Ne jokej, ljubica. Gre za mešane 
zbore, dva ženska in moški zbor. Splo-
šnim napotkom za izgovorjavo sloven-
ščine so dodana še besedila v sloven-
skem in italijanskem jeziku. Kot v uvodu 
te zbirke napove predsednica KC L. Bra-
tuž, ki je to zbirko izdal, Franka Žgavec, 
so jo izdali v okviru projekta Spomini/
Memorie 1918–2018 ob 100-letnici konca 
prve svetovne vojne: »[...] Tako kot je 
pesem bodrila vojake v najtežjih trenut-
kih, tako želimo, da naj nas danes in tudi 
v prihodnosti pesem povezuje, bogati 
s sporočilnostjo vsebin, naj nam vliva 

narodno zavest, ljubezen do umetnosti 
in ljubezen do lepote […].« V prirejanju 
ljudskih pesmi se skladatelj drži tonalno-
sti in le redko uporablja kromatizme, ker 
so ljudskemu melosu tuji. Pri harmoni-
zacijah ustvarja domiselne kombinacije, 
harmonske vertikale pa so tudi zelo 
goste, a z mehkimi disonancami. Zelo je 
pozoren na dejstvo, naj vsak glas poje 
melodične fraze, in zato posega po poli-
fonskem prepletanju melodij. Učinkovito 
je pogosto podajanje tematike od ene 
glasovne skupine na drugo ali od enega 
dela zbora na drugega (citat: Janko Ban). 
Nekaj Lavrenčičevih priredb slovenskih 
ljudskih pesmi je izšlo tudi pri slovenski 
glasbeni založbi Astrum (Tržič), medtem, 
ko je priredba ene najbolj popularnih 
priredb mešanega pevskega zbora 
Petelinček je zapieu izšla pri ugledni tuji 
založbi Bärenreiter-Gustav Bosse Verlag 
(Let‘s Get Singing: Music from around the 
world of mixed choir, 2008), leta 2009 pa 
še v zbirki Voci & Tradizione Friuli Venezia 
Giulia. Pri tem je Lavrenčič kar najbolj 
navezan na beneško ljudsko pesem, 
zato je teh njegovih del največ. Zanje 
je dobil veliko gradiva od domačinov, 
Tonineca Hvalice (tj. Antonia Qualizze) 
in Pavleta Merkùja. Njegove priredbe 
segajo tudi na avstrijsko Koroško, spet 
med Slovence onkraj Karavank. Med 
tistimi v Italiji naj opozorim vsaj na Oj, 
Doberdob za mešani zbor, ki je nastal po 
istoimenskem izvirniku Zorka Prelovca 
(1887–1938). To je prva Lavrenčičeva 
skladba in je nastala kot poklon domači 
vasi – Doberdobu, kjer njen avtor tudi 
stalno živi (in deloma tudi deluje).
Za svoje delo je prejel več nagrad in 

priznanj, med drugim leta 2016 pri-
znanje, ki ga ob Prešernovem dnevu 
podeljujeta zamejski organizacij SSO in  
SKGZ, ter prvo Špacapanovo nagrado, 
ki jo podeljujeta društvo Onlus Cure Pal-
liative M. Špacapan in KC Lojze Bratuž,  
v Sloveniji pa Srebrno plaketo Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Leta 2018 ga je predsednik italijanske 
republike Sergio Matarella imenoval za 
viteza republike.
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PO ITALIJANSKIH POTEH 
SLOVENSKIH POLITIČNIH BEGUNCEV
III.  del - Zerman

Erika Jazbar

Pred nami je bila še zadnja točka 
našega obiska, ki je bila povezana z 
zgodbo slovenske begunske skupnosti, 
ki se je leta 1945 znašla v Italiji. V begun-
stvo sta takrat namreč šla skoraj v celoti 
tudi ljubljansko semenišče in teološka 

fakulteta, z njima profesorji, duhovniki 
in bogoslovci, ki so bili nekaj časa nasta-
njeni v opatiji Praglia pri Padovi. V cerkvi 
v vasi Zerman, ki se nahaja nedaleč od 
Moniga, je takratni trevižanski škof msgr. 
Antonio Mantiero 17. junija 1945 posve-
til sedem slovenskih begunskih bogo-
slovcev, ki so nato novo mašo peli med 

begunci v Monigu. Nekaj tednov pred 
našim obiskom je v Čilu, kjer je živel od 
leta 1955, umrl še zadnji od sedmerice, 
Andrej Pogačar, ki je bil tudi dirigent prej 
omenjenega Emigrantskega zbora. Umrl 
je 6. septembra, malo pred svojim sto-
tim rojstnim dnevom, ki bi ga praznoval 
19. oktobra. 
Med sedmerico pa je bil tudi Stanko 

Janežič, ki je bil v povojnih desetletjih 
dušni pastir na različnih koncih Trža-
škega, dokler se ni v sedemdesetih letih 
vrnil v domovino in se preselil v Mari-
bor. Bil je pesnik, pisatelj in predvsem 
ekumenist.
V dnevniških zapisih, ki sta jih leta 

1998 objavila v sozaložbi tržaška Mla-
dika in mariborska Slomškova založba 
z naslovom Moj prv i dnevnik  (1944–
1946) , od strani 105 dalje med drugim 
takole beremo:

Monigo, 20. 5. 1945 (ob 23h)
Binkošti. Praznik Svetega Duha. Kar 

lepo, prazniško je bilo tukaj v taborišču z 
imenom Monigo. Slovesna maša, slove-
sne šmarnice in zvečer akademija – prvi 
Slovenski večer. Recitiral sem Severina 
Šalija. Sestre Finkove so pele. (…)

Praglia, 1. 6. 1945 (ob 12h)
(…) Prelat Alojzij Odar, profesor 

cerkvenega prava in naš predstojnik, 
je vesel, kolikor je to v tem času in v teh 
razmerah pač mogoče. Začel bo s preda-
vanji. Hkrati se bomo učili italijanščine. 
Sam bom tudi pisal.

Salezijanci, ki tukaj živijo in so nam 
ponudili gostoljubje, so sila prijazni. (…)

»V cerkvi v vasi Zerman je takratni 
trevižanski škof 17. junija 1945 
posvetil sedem slovenskih 
begunskih bogoslovcev.«

Cerkev sv. Helene ce-
sarice v vasi Zerman, 
ki se nahaja nedaleč 
od Moniga in v kateri 
je trevižanski škof 17. 
junija 1945 posvetil 
sedem slovenskih 
novomašnikov. 
Župnišče je stavba 
desno ob cerkvi.
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Zerman, 10. 6. 1945 (ob 19h)
Včeraj sva s Frančekom po 

kratkem potovanju prispela v 
Zerman, kraj posvečenja. Stvar 
je bila glede naju še precej 
negotova. Danes je prišel pater 
Ramšak, pa tudi diakon Mirko 
Falle, ki tudi spada v maribor-
sko škofijo, čeprav je doma v 
Kranju. Vse je končno dogovor-
jeno – po mnogih zdvajanjih.

V nedeljo, 17. junija, bo 
posvečenje, tukaj, v Zermanu. V 
ponedeljek nas bo vseh sedem 
novomašnikov imelo tu obe-
nem nove maše, s slovenskim 
petjem. V torek bomo šli k našim 
Slovencem v taborišče v Mo-
nigo, da jim podelimo skupen 
novomašni blagoslov. V sredo, 20. junija, 
bomo imeli trije tam slovesne nove maše. V 
četrtek, na Alojzijevo, pa bova imela midva 
z Zagorškom v samostanu Praglia ponovi-
tev nove maše med našimi bogoslovci.

Zerman, 17. 6. 1945 (ob 18h)
Dan duhovniškega posvečenja. Kristusu, 

Cerkvi, Mariji sem se vsega predal v deželi 
Rima in svetega Frančiška, da bom za vse 
dni z vso dušo katoliški duhovnik, cerkve-
nega duha, in bom vedrega srca slavil in 
hvalil Boga.

Lepo je bilo zjutraj v prijazni cerkvi ob 
treviškem škofu, ki je tako podoben našemu 
mariborskemu škofu Ivanu Jožefu Toma-
žiču. Tu so bili tudi Slovenci iz Moniga in so 
zapeli tisto staroslavno: »Novomašnik, bod’ 
pozdravjen«. Tudi slikali smo se.

Prijateljeva družina me je vzela kar za 
svojega – po srcu. Bogu hvala.

Obed je bil slovesen. Na široko smo se 
potem domenjevali za slovesnosti, ki še 
pridejo.

Danes sem maševal za Cerkev, jutri bom 
za svoje domače – mamiko, že pokojnega 

očeta, za sestre in brate, v sredo 
v Monigu za slovenski narod, v 
četrtek, v samostanu Praglia, za 
slovenske duhovnike in bogo-
slovce.

Pomagaj mi, dobri Bog, da 
bom vselej zavzeto in z veseljem 
spolnjeval svoje duhovniško 
vodilo: Slava Bogu, mir ljudem.

Praglia, 22. 6. 1945 (ob 18h)
V torek, 19. junija, zvečer je bil 

silno prisrčen sprejem novoma-
šnikov pred kapelo v taborišču. 
Nadvse lepa je bila zborna de-
klamacija (Jože Cukale) otroči-
čev v narodnih nošah. Pevci so 
seveda peli »Novomašnik, bod’ 
pozdravljen«. Najprej nas je na-

govoril duhovnik Anton Orehar, nato župnik 
Škulj. Pater Ramšak, voditelj naših duhov-
nih vaj v Zermanu, pa je ljudem predstavil 
našega dobrotnika, župnika iz Zermana, 
ki nas je spremljal. Litanije v kapeli je vodil 

novomašnik Mirko Falle, pete pa 
niso bile, zaradi naše zamude. Naš 
skupni novomašni blagoslov je bil 
prav ganljiv. (…) 

Spali smo na posteljah v pri-
pravljeni sobi. Zjutraj, v sredo, 20. 
junija, sva s Frančekom Zagor-

škom letala za vodo, da sve se obrila in 
umila. Hitel sem z brevirjem, potem pa se 
je novomašna slovesnost nas treh, Franca 
Levsteka, Zagorška in mene, začela.

Pred vrati kapele je vsakemu novomaš-
niku govorila »družica« – meni Prijateljeva 
Vera (dijakinja III. gimnazije) – in nam 
izročila križ. Novomašnikova »mati« pa je 
privezala venec in trak na roko.

Po »Pridi, Sveti Duh« je bila pridiga (moj 
rojak, lazarist dr. Jakob Kolarič), lepa, 
močna, narodna. Pri maši, ki sem jo jaz 
daroval pri srednjem oltarju za slovenski 
narod, nisem bil tako zbran kot v torek pri 
samotnem sv. Frančišku v Zermanu. Svetih 
obhajil je bilo silno dosti. Petje je bilo nad-
vse lepo, kot znamo peti le Slovenci.

Na koncu smo zapeli »Tebe Boga hva-
limo« in prvikrat sem kot duhovnik dal 
blagoslov z Najsvetejšim.

»V torek bomo šli k našim Slovencem 
v taborišče v Monigo, da jim podelimo 
skupen novomašni blagoslov.«
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Po zajtrku sem obiskoval Prijateljeve in znance. 
Na slovesnem kosilu so bili poleg novomašnikov vsi 
duhovniki ter družine, ki so nas vzele za svoje, brez 
otrok. Govorili so pridigar dr. Kolarič, ljubljanski 
novomašnik Franc Levstek in župnik Škulj.

Seveda smo se tudi fotografirali, nakar smo imeli 
slovesne pete litanije, potem pa se gostili, midva z 
Zagorškom v krogu vzorne in številne Prijateljeve in 
Žužkove družine.

Zelo pomemben je bil govor mojega novomašne-
ga asistenta Karla Volbanga. Iz evharistije naj črpa-
mo moč, je naglašal, spoved naj bo glavno sredstvo 
vodstva duš, posebej pa naj ljubimo matere.

Dan je bil lep, dolg in kratek obenem, poln milo-
sti in ljubezni. (…)

Praglia, 30. 6. 1945 (ob 14h)
Gospod, tako bridko je, tako bridko.
Bedne globine tulijo. Na tiho in po vsej sili ihti srce.
Ali je to jok tisočev, ki trpijo neznanokje? Ali je 

krik domotožja?

V cerkvi v Zermanu smo bili deležni zelo to-
plega sprejema, pozdravil nas je domači župnik 
Edoardo Cestaro, poznavalec krajevne zgodovine 
Virginio Gracci pa nam je spregovoril o cerkvi, ki 
je posvečena sveti Heleni, ter o zgodovini kraja. 
Ivo Jevnikar je povzel dogajanje ob posvetitvi 
sedmih slovenskih duhovnikov leta 1945. Lučka 
Peterlin je prebrala verze, ki jih je Vinko Beličič 
takrat posvetil novomašnikom, duhovnik Jože 
Mikuš je podal razmišljanje in vodil molitev, 
 prisotni so zapeli tri znane slovenske Marijine pe-
smi, ki so v veliki cerkvi lepo odmevale in ganile 
vse prisotne. 

Vinko Beličič je bil pesnik 
in pripovednik, profesor, 
esejist in prevajalec, rojen v 
Črnomlju, begunec v Monigu, 
svojo begunsko pot je nada-
ljeval v Trstu, kjer je ostal, tu 
poučeval na slovenskih šolah, 
sooblikoval kulturni utrip 
slovenske narodne skupnosti. 

V 9. številki revije Zaveza, ki je izšla junija 1993, je 
objavil poezijo, ki jo je posvetil sedmim novomaš-
nikom v Zermanu.

NOVOMAŠNIKU

O tihi dan: pri rodni fari nihče ne zvoni 
v pozdrav ti, novomašnik, svojcev ne uzre oko,
krog sebe vidiš le begunske sestre, brate –

»O	tihi	dan:	pri	rodni	fari
	 nihče	ne	zvoni	
v	pozdrav	ti, 	novomašnik,	
	 svojcev	ne	uzre	oko,
krog	sebe	vidiš	le	begunske	
	 sestre,	brate	–	(V. Beličič)«

Slovenski udeleženci, domači župnik Edoardo Cestaro in Ivo Jevnikar. Prisluhnili so predstavitvi kraja in cerkve, 
spominskim zapisom o posvetitvi slovenskih duhovnikov, zapeli so več slovenskih Marijinih pesmi.
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A srečni dan za naše občestvo in zate,
ko v rokah tvojih posvečenih hostija v Telo
se spremenila bo in vino v sveto Rešnjo Kri.

O jasni dan, ko boš življenja zmotne pote
začel za nas urejati kot božji svečenik,
iz zemskih stisk nam kazati v prostosti večni hram.

Od vseh, le od Boga ne zapuščenim bodi nam
v duhovni službi svoji vreden posrednik
za dar usmiljenja, ljubezni in dobrote!

Ob poeziji beremo pripis: V vasi Zerman pri Tre-
visu so bili 17. junija 1945 v duhovnike posvečeni tile 
bogoslovci iz ljubljanske in mariborske škofije: Fran-
ce Levstek, Janez Osana, Mirko Falle, Franc Zagor-
šek, Stanko Janežič, Milan Palčič in Andrej Pogačar.
 
V župnišču je sledila pogostitev za slovenske 

obiskovalce, ki so pozno popoldne prišli do še zad-
nje postaje poti slovenskih beguncev.
Medtem je nastopil mrak, vlažno in hladno je 

postajalo, čakala nas je pot domov. Še takrat ni 
bilo možnosti za klepet, saj smo izkoristili tudi pot 
do Gorice, prebirali nova pričevanja, poglabljali 
bežno predstavljena poglavja. 
Na mejnem prehodu pred Vrtojbo je primorska 

skupina pozdravila sopot nike in zapustila svoj 
avtobus, ostali pa so pot nadaljevali do Ljubljane in 
nato še naprej domov.

Ob koncu opisa skupne poti se vračamo k začet-
nim definicijam: obisk, romanje, potepanje, izlet. 
Na tisto novembrsko soboto je bilo 130 Slovencev 
na romanju, ki je pri vsakem pustilo močne vtise. 
Bilo je to romanje po poteh trpečih sonarodnjakov, 
ki so v Višku in Monigu med vojno okusili trplje-
nje fašističnega taborišča. Bilo je to romanje po 
poteh povojnih slovenskih beguncev, ki jih je vojna 
prizadela doma, revolucija pa jih je nato prisilila, 
da so zapustili domačo zemljo. Bilo je tudi roma-
nje po poteh slovenskih bogoslovcev, ki so na tuji 
zemlji postali duhovniki in na različnih koncih sveta 
ljudem prinesli novega upanja. 
V preizkušnjah, ki so jih Slovenci prestali v tistih 

medvojnih in povojnih letih, pa so pokazali tudi 
življenjsko moč, ki prinaša odgovor na vprašanje, 
kako se je lahko naš številčno majhen narod v vseh 
teh stoletjih ohranil brez državnosti, obdan z večji-
mi sosedi, ki so hlastali po naši zemlji.

V Monigu je mladinski pi-
satelj Mirko Kunčič pripravil 
prvi begunski list v italijan-
skih taboriščih, mladinski list 
Naša beseda. Ker je bil tiskan 
v italijanski tiskarni, je bil 
brez šumnikov, v njem pa je 
izšla pesem Čudežna ptička, 
ki je kot slavospev domo-
vini in slovenskemu jeziku ponarodela v pesem 
slovenske emigracije v Argentini. »Tista, ki poje o 
nesmrtnosti slovenske besede, tisočkrat dekla-
mirana po taboriščih in pozneje slovenskih šolah 
v tujini, in ki jo še danes množica zdaj že odraslih 
mož in žena, dedkov in babic zna na pamet«, je 
napisal Zorko Simčič. Kar je bil za otroke v domo-
vini Oton Župančič s svojim Cicibanom, to je bil 
za otroke v emigraciji Mirko Kunčič. Z njegovimi 
verzi, ki so leta 1969 izšli tudi pri Goriški Mohor-
jevi družbi v zbirki Pisani vrtiljak, bomo zaključili 
naš zapis.

ČUDEŽNA PTIČKA

Čudežno ptičko imam,
v srcu nam strune razpreda,
poje, smehlja se in joče
– naša beseda.
Mehka je, uspavajoča
kakor dih vetra v vetrovih,
silna kot duša, ki vriska
v velikonočnih zvonovih.
Stopi na morsko obalo,
kadar valovi bučijo,
in jim ukaži, naj pesem
svojo na dno potopijo.
Stopi na goro, ukaži
soncu, naj neha sijati;
materi svoji sporoči:
»Nehaj ljubiti me, mati!«
Sonce bo dalje sijalo,
morje bo dalje bučalo,
mati, vsa tiha in bleda
te bo ljubila do konca –
večna je naša beseda.

(Konec)
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V Zermanu je škof msgr. Antonio Mantiero 
iz Trevisa, kot beremo v članku, posvetil sedem 
bogoslovcev iz ljubljanske in mariborske škofije. 
Škofijski arhiv v Trevisu hrani listine, ki so bile 
potrebne za podelitev tega zakramenta.
To niso bila edina mašniška posvečenja v dra-

matičnih prvih mesecih slovenskega begunstva. 
Nekatera so bila še v Avstriji – v Krki in pri Gospe 
Sveti na Koroškem, v Anrasu in Salzburgu, nekate-
ra v Italiji – v Piemontu, Vidmu, morda še kje.
Kakšna pa je bila življenjska pot sedmerice iz 

Zermana?
Dva novomašnika iz mariborske škofije sta se 

vključila v dušnopastirsko delo na Primorskem, 
in sicer v coni A, ki je bila pod zavezniško vojaško 
upravo.
Franc Zagoršek , rojen na Polenšaku pri Ptuju 9. 

febr. 1919, je služboval na Srpenici pri Bovcu, tam 
pa je ostal tudi po priključitvi tistega dela Primor-
ske Jugoslaviji leta 1947. Dne 2. okt. 1948 ga je 
aretirala Udba in 9. febr. 1949 ga je okrožno sodišče 
v Postojni obsodilo na 11 let in 6 mesecev zapora s 
prisilnim delom, ker da je od avgusta 1945 do okto-
bra 1948 v Srpenici delal propagando proti priklju-
čitvi in proti ljudski oblasti ter širil tednika Slovenski 
Primorec in Demokracija. Pogojno je bil izpuščen 

27. okt. 1950. Iz monografije dr. Tamare Griesser Pe-
čar Cerkev na zatožni klopi, ki o tem poroča, zvemo 
še, da je bil leta 1954, ko je služboval v Čepovanu, 
obsojen zaradi procesije. Umrl je 18. sept. 1988 pri 
Sv. Juriju v Slovenskih goricah.
Stanko Janežič, rojen 4. avg. 1920 pri Sv. Mi-

klavžu pri Ormožu, je na Tržaškem še dobro znan, 
čeprav se je leta 1969 vrnil v domače kraje in bil v 
Mariboru stolni vikar, spiritual v dijaškem semeni-
šču, rektor bogoslovja in od leta 1970 do upokojitve 
leta 1996 profesor na Teološki fakulteti v Mariboru 
in Ljubljani. Na Tržaškem je bil v letih 1945–50 
kaplan na Proseku in Kontovelu, nato je služboval 
v Ospu, Mačkoljah in pri Sv. Vincenciju. Že takrat 
je bil ploden pesnik, pisatelj, publicist in urednik 
ter zavzet ekumenski delavec. V letih 1954–60 je 
študiral na Papeškem vzhodnem zavodu v Rimu in 
doktoriral iz vzhodnega bogoslovja. Učil je verouk 
na več slovenskih šolah in bil med pobudniki Druš-
tva slovenskih izobražencev ter Študijskih dnevov v 
Dragi. Umrl je 8. sept. 2010 v Mariboru.
V Italiji se je do smrti ustavil duhovnik ljubljan-

ske nadškofije Janez (Ivo) Osana, rojen 14. febr. 
1921 v Ljubljani. Doktoriral je na papeški univerzi 
Gregoriani v Rimu in služboval v Švici in na Južnem 
Tirolskem, kjer je bil tudi semeniški knjižničar v 

Bocnu. Nazadnje je živel v 
benediktinski opatiji Ma-
rien berg pri Meranu, kjer je 
umrl 15. nov. 2003.
Vsi preostali štirje no-

vomašniki so odšli v Južno 
Ameriko.
Duhovnik ljubljanske 

nadškofije Andrej Pogačar , 
ki se je rodil 19. oktobra 
1919 v Kamniku, je umrl 6. 
septembra lani v Caracau-
tinu v Čilu. Že v taboriščih v 
Italiji, v Monigu in Serviglia-
nu, je vodil zbor, ki je postal 
znan kot Emigrantski pevski 
zbor Slovenija. Gostoval je 
tudi v taborišču v Riccioneju 
ter v Rimu, kjer je zapel tudi 
na posebni avdienci pri pa-
pežu in za Vatikanski radio. 

ŽIVLJENJSKE POTI  SEDMIH NOVOMAŠNIKOV

Teološki profesor, ekumenski delavec Stanko Janežič, ki se je že na Tržaškem 
uveljavil tudi kot pesnik in pisatelj (na sliki v Trstu leta 1997); župnik in glasbenik 
Andrej Pogačar, ki je umrl lani v Čilu, star le malo manj kot 100 let (vir: Družina).
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Nekaj časa je študiral cerkveno glasbo v 
Rimu, leta 1948 pa emigriral v Argentino. 
Bil je stolni kaplan v San Luisu. Leta 1955 
se je izselil v Čile v škofijo Temuco in bil 
v župniji, v kateri je umrl, najprej kaplan 
župnika Janeza Moharja, nato pa njegov 
naslednik. Bil je tudi profesor francoščine 
na gimnaziji in pospeševal je turizem. 
Upokojil se je leta 1995, vendar je še 
naprej delal v župniji.

Duhovnik ljubljanske nadškofije je 
bil tudi Franc Levstek , rojen na Gori pri 
Sodražici 10. okt. 1918. Nekaj časa je bil 
profesor v malem semenišču v Gorici, 
leta 1948 pa je emigriral v Argentino v 
škofijo Cordobo. Učil je francoščino in 
grščino v malem semenišču, nato filo-
zofijo v velikem semenišču in na Kato-
liški univerzi. Bil je kaplan v samostanu 
redovnic, pastoralno delo pa je opravljal 
tudi med tamkajšnjimi Slovenci. Umrl je 
v Cordobi 21. okt. 1977.
Milan Palčič, rojen 28. apr. 1918 na 

Blokah, je bil ravno tako duhovnik ljub-
ljanske nadškofije, vendar je prestopil 
v krajevno Cerkev v Ekvadorju. V mestu 
Montecristi je bil leta 1950 imenovan 
za župnika in je do leta 1962 zgradil 
mogočno Basilico Menor de la Virgen 
Monserrat. Tam je tudi umrl kot prelat 
leta 1993.
Mirko Falle (tudi Fale) je bil sicer 

rojen 9. febr. 1918 v Kranju, vendar je bil 
inkardiniran v mariborski nadškofiji. De-
loval je v Caracasu v Venezueli, nato pa v 
Miamiju na Floridi. Kdaj in kje je umrl, ni 
bilo mogoče ugotoviti.

Ivo	Jevnikar

Spodaj: odpustnica ljubljanskega 
škofa dr. Gregorija Rožmana z dne 
28. apr. 1945, ki potrjuje, da diakon 
Franc Levstek izpolnjuje vse pogoje, 
ki jih postavlja zakonik cerkvenega 
prava za posvetitev za duhovnika. 
Ker zaradi nesrečnih okoliščin tega 

ne more storiti sam, ga pošilja 
k tistemu škofu, do katerega 

bo pač mogel priti (vir: Archivio 
storico diocesano di Treviso, Sacre 

ordinazioni, b. 10, 1933-1951).

Desno: uradni zapis škofa iz Trevisa 
msgr. Antonia Mantiera o posvetitvi 

sedmih novomašnikov 17. junija 
1945 v Zermanu (vir: Archivio 
storico diocesano di Treviso, 

Ordinationum, b. 3, reg. 8, Ordinati 
dal 1944 al 1959).
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Leta 2018 smo v 9. številki Mladike objavili pričevanje o trpljenju slovenskih mater in zvestobi 
njihovih hčera v času vojne, revolucije in zdomstva. Pod naslovom Kdo solze naše posuši? ga je napi-
sala Mira Kosem Borštnik iz Clevelanda. Vanj je vključila tudi nekaj utrinkov o svoji zgodnji mladosti 
med Sodražico, kjer se je v družini Adamič rodila leta 1939, in bližnjim zaselkom Jelovec, kjer je kakih 
pet let preživela v družini Mihelič (mamini starši, teta in stric).

Sosed njenih starih staršev je bil Drago Košir (1921–2010), s katerim je ostala v prijateljskih stikih 
do njegove smrti. To je bil široko znan rezbar, kipar in književnik – samouk. Med enim izmed obiskov v 
domačem kraju ji je izročil spominski zapis o njenem stricu Ivanu Adamiču. Skupaj sta bila v partiza-
nih in v taboriščih na Rabu in v Renicciju.

Ko je gospa Mira v Mladiki brala opis potovanja po begunskih taboriščih v Italiji, se je spomnila 
na ta zapis, ki razkriva še delček naše trpke polpreteklosti in je nedvomno vreden objave. O stricu so 
doma vedno govorili z velikim spoštovanjem. Vedeli so, da je v Sodražici ustanovil gasilsko godbo in 
da je otroke učil glasbo.

Opozorila pa je tudi na drugačno verzijo o stričevi smrti skupaj s pesnikom Kajuhom med poho-
dom Štirinajste divizije na Štajersko. O tem v dodatku.

Objavo izvirnega zapisa iz leta 2002 so dovolili svojci tako avtorja Draga Koširja kot protagonista 
zapisa Ivana Adamiča. Njim gre tudi zahvala za fotografsko gradivo.

V PARTIZANIH,  NA RABU 
IN V RENICCIJU TER S KAJUHOM

Drago Košir
IVAN ADAMIČ

Čudna so pota božje previdnosti, ne
razumljiva, nedojemljiva in za človeške 
nagibe in hotenja – neuresničljiva. Ko
liko nepredvidenega se zgodi in kako 
nerazumljivo se včasih človek sreča z 
nekom, ki srečanja z njim niti v sanjah 
ni predvidel.

Srečala sva se z Bregarjevim France
tom v Grumi.1 Ravno tisti hip, natančno, 
dejal bi – na sekundo natančno, sva se 
ustavila drug pred drugim ob bolnišnici. 
France je po nekaj besedah, ki sva jih 
spregovorila, odšel naprej proti Brindi
siju, jaz pa na krajši obisk v Gravino.2

1 Grumo Appula, mestece 16 kilometrov od 
Barija v Apuliji v južni Italiji.

2 V Gravini je bilo jeseni 1943 osrednje 
taborišče snujočih se prekomorskih brigad.

Ko se je ustavil ameriški avto, da 
se z njim odpeljemo proti jugu, smo se 
povzpeli na kovinasti kason trije, to je 
dve partizanki in jaz, ki sem takoj se
del, dekleti pa sta se po ženski navadi 
postavili ob zadnjo stranico kasona in 
si urejali frizuri. Šofer pa je bliskovito 
pognal avto in tedaj sta dekleti spodr
snili po pločevinastem dnu vozila in pri 
priči padli čez zadnjo stranico na cesto z 
glavama na asfalt. Ena je bila na mestu 
mrtva, druga pa potem v bolnišnici. Jaz 
pa sem trkal na kabino in šofer je ustavil 
ter se zgrozil ob dejanju.

Pa srečanje z Bregarjevim Mirkotom 
v Obrovu. Če se ne bi srečala prav tisti 
hipec, bi nadaljevala vsak svojo pot in 
se ne bi srečala.

In še bi lahko našteval taka srečanja, 
ki so človeku nerazumljiva.

*    *   *
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Če bi ne bilo vojne, bi tudi moja in 
Jernejčevega Ivana3 usoda ubrala prav 
gotovo drugo pot in se midva ne bi sreča
la in postala tako tesno povezana drug z 
drugim, kot sva bila po »zaslugi« vojne.

Ko sem takrat prišel s Francetom na 
Novi Pot,4 je bil Ivan četni kuhar. Z ju
goslovanskim oficirjem Popovićem sta 
urejala kuho in kuhinjsko skladišče, Pa
kiž pa je skrbel, da so se zaloge vzdrže
vale, da je bilo vedno na voljo vse, kar 
je potrebno za kuhinjo, ki je prehranje
vala vso Abijevo četo.5

Ivana sem do tedaj poznal le kot di
rigenta gasilske godbe, ki je ob veseli
cah hrumela po trgu, Ivan pa je vihtel 
dirigentsko palico pred njo in strumno 
korakal ter s tem kazal, da je vojaška 
osebnost. Adamič je bil vojaški glas
benik. Obvladal je precej inštrumentov, 
zlasti pihala in klavir. Slednjega je imel 
poleg klavirske harmonike v osebni la
sti doma v Sodražici.

3 Ivan Adamič, rojen 9. decembra 1901 v 
Sodražici.

4 Zaselek v občini Sodražica.
5 Zdravko Prebil - Abi, rojen leta 1913 v 

Podsmreki pri Dobrovi, je bil predvojni 
komunist in španski borec, komandir 
v zloglasni Dakijevi Leteči patrulji oz. 
Proletarski udarni patrulji, nato komandir 
Abijeve čete. Ta je nastala maja 1942 in 
sprva spadala v bataljon Ljuba Šercerja, 
nato pa v 5. bataljon Notranjskega odreda. 
Prim. Franci Strle, Tomšičeva brigada, 
Uvodni del, Ljubljana 1980. Na str. 319 je 
Adamičeva slika.

*    *   *

Z Ivanom sva se spet srečala takrat na 
Travni gori pri pastirski koči, ko je ku
hal zajtrk za Abijevo četo in podvomil 
v moje poštenje, ko sva se s tistim de
kletom približala njegovemu kuharske
mu kotlu ... Nekaj pa sva imela takrat že 
skupnega: pri nas, v naši hiši je bila tudi 
Ivanova žena Anica s sinom Bogdanom. 
Gneča, da nikoli taka, je takrat vladala 
v Jelovcu6 in vsakdo se je rad stisnil in 
dal prostora ubogim pogorelcem,7 ki si 
v prvem stresu niso znali pomagati dru
gače, kakor da so se umaknili iz uničene 
in nevarne Sodražice.

In potem je prišlo do tistega slavnega 
razpada in »preroških« besed, da naj se 
vsak znajde, kakor ve in zna, po ofenzi
vi pa se bomo spet vsi skupaj zbrali in 
pognali Lahe.

Ne vem, po kakšni intuiciji smo se 
potem takrat znašli v šesterici: Bregar
jeva France in Mirko, Šlosarjev Ivan, 
Cvekarjev Ivan, midva z Adamičem. 
Ivan je bil v naši šesterici najstarejši, 
vendar je vodstvo in sploh vse prepu
stil nama, meni in Francetu. Ivan se je 
takrat počutil tako nebogljenega in ne
srečnega, da niti govoriti ni hotel, če
prav to ni bila njegova navada. V tistem 
našem bunkerju je le tuhtal in molčal.

Ko smo se po tistih nesrečnih dneh 
odločili in odšli na pot proti domu, se je 
Ivan nekoliko razgovoril. Največjo skrb 

6 Zaselek pri Sodražici, kjer je bil doma avtor 
tega sestavka Drago Košir.

7 Maja 1942 so Italijani požgali Sodražico.

Avtor zapisa 
Drago Košir z 
ženo in svojci leta 
2001 praznuje 
80-letnico;
desno: zaselek 
Jelovec pri Sodra-
žici v upodobitvi 
Draga Koširja.
(Iz družinskega 
arhiva)
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je posvečal meni, ker sem ple
zal po smrekah in se tako orien
tiral, kje smo. Vedel je, da tako 
izgubljam še tiste betežne moči, 
ki so ostale po dneh stradanja 
živil in vode v tisti zemljanki, v 
kateri smo si reševali življenja.

Na poti proti Gorniškim 
lazom se je spustil v pogovor 
z menoj in Francetom. V Iva
nu se je bilo takrat nekaj pre
lomilo. Razodel nama je svoj 
načrt. Zdaj se moramo najprej 
oskrbeti in se postaviti na noge. 
Oditi bo treba v Jelovec, dobiti 
živež, poizvedeti, kako in kaj, 
ostati še nekaj časa tu v travno
gorskem zavetju in se pripraviti 
na pot. V Trst bomo šli. Tam 
ima Ivan znance in celo prijatelje, pa mogoče bo 
našel sčasoma tudi kakšno oddaljeno žlahto, saj 
njihov rod izhaja iz Trsta in prav gotovo so še ne
kateri, ki so poznali njihove prednike. Ko se bomo 
v Trstu nekoliko razgledali, se bo on, Ivan, posvetil 
nama, Francetu in meni, z vso skrbjo, da naju čim
prej spravi do temeljitega znanja glasbene tehnike 
in not ter z nama osnuje violinski duo ob spremlja
vi harmonike. Ivan je znal to stvar prikazati tako 
prepričljivo, da sva bila s Francetom v mislih že 
na koncertnih odrih z violinama, vsak ob eni stra
ni Ivanove harmonike, pred številnim, navdušenim 
občinstvom mesta Trsta.

Ko sva se proti jutru naslednjega dne vrnila z 
Viktorjem Gorjancem in s tistim malim jedi na Gor
niške laze pa povedala, da je žena Ani
ca naročila, naj se takoj vrne v Jelovec, 
se je Ivan naenkrat zresnil in molče od
pravil k svojima. Ob prihodu v Jelovec 
pa se je začel v Ivanu hud notranji boj: 
tvegati vse in ostati doma pri ženi in 
sinu, ali ju pustiti, se vrniti v gozd in 
od tam z nami v Trst po tistem bežnem 
načrtu, ki sta ga narekovala lakota in 
zapuščenost. Zmagal pa je plan, ki so 
ga naredili žena Anica in vsi naši: od
idemo v Sodražico na karabinjersko 
postajo, se prijavimo, kot so se že pri
javili vsi moški, da smo doma, in ne v 
partizanih, pa mirna Bosna. S tem bo 
vse opravljeno in nadaljevali bomo z 
življenjem, ki je bilo pred odhodom 

Italijanov iz Sodražice v Ribni
co. Zdaj ko je Sodražica popol
noma razrušena, so na razpola
go italijanski krediti in dela bo  
v Sodražici čez glavo za vse.

Res se je po zadnjem planu 
vse zgodilo. Odšli smo pred 
karabinjerje, ki so mirno za
pisovali Ivanovo pripovedo
vanje. Zgledalo je, da je Ivan 
s svojo izjavo položaj nas treh 
še zamotal, kar se je takoj iz
kazalo: vojaki so nas odpeljali 
v ribniško kasarno v posebni 
oddelek.

Tudi v Ribnici Ivanu žilica 
ni dala miru. Prevelika zauplji
vost naju je potisnila v skrajno 
nevaren položaj, ko sva v Jele

novem Žlebu iskala naš bunker in se domogla do 
tistih starih mavzeric, ki so tako razočarale kup Ita
lijanov, ki so z nama odšli po puške.

In še se je Ivan izpostavljal. Bilo je, ko so pri
gnali v sosednjo sobo naše barake Vinka, Repiča 
in zdravnika Jagodo pa je Ivan priredil nabirko za 
cigarete in jih potem poslal po stražarju v sosednjo 
sobo k onim, ki so bili na smrt obsojeni, pa Vinko 
in Repič tudi ustreljena.

Tisti čas v zaporu v Ribnici in v Kočevju je Ivan 
preboleval težke ure. S silo se je zadrževal, da ni 
kazal neizmerne skrbi za ženo in sina. Takrat doma 
se je bil poslovil od njiju, potem pa ju do poletja 
1943 ni videl. In tudi takrat menda le za kratek čas 
do vstopa v Štirinajsto divizijo, smrtno divizijo!

Godba iz Sodražice, katere kapelnik je bil Ivan Adamič. Zgoraj: Ivan 
 Adamič, slikan v Zagrebu leta 1931. (Slike iz družinskega arhiva)
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*    *   *

V taborišču na Rabu8 sta bila najina šotora so
sednja. Ivan si je pustil rasti brado in nihče ga ne 
bi spoznal, če ne bi vedel, da je to Jernejčev Ivan. 
Ivan se je na Rabu zagrizel za samoohranitev. S 
tisto borno rabsko hrano je ravnal skrajno previdno 
in je zlasti »suhi« del, to je kruhek in prilogo košč
ka mesa ali koščka sira, skrajno asketsko použil.

Njegov način življenja na Rabu je postal skoro 
vojaški: zjutraj, precej pred tistim zajtrkom in po
zdravom trikolori, je že stal pred šotorom in se te
lovadno pretezal. Skoro ukazoval mi je in me trdo 
prepričeval, naj ga posnemam, češ da je to edini 
način, da se obdržimo pri moči, da prebijemo vse 
hudo, ki nas morebiti še čaka. Na Ivanovo prigo
varjanje pa se nisem odzval. Tudi sam sem imel 
svojo filozofijo: čimmanj se po nepotrebnem gibati 
in hraniti sirotno energijo v telesu.

Nekaj pa je Ivana dražilo in očividno vznemir
jalo: obnašanje jugoslovanskega oficirja Popovića. 
Ta je slej ko prej stal pri Ivanu in neprestano jadi
koval: »Deca, moja jadna deca, gde je, ko ju hrani, 
ko brine o njej!«9

Ob takem in neprestanem jadikovanju se je Ivan 
razjezil in ga nahrulil kar po srbsko: »Da si mi ti 
jugoslavenski oficir? Kukavica jedna! Beži!«10

Pa se je spet oglasil Popović: »Ivane, nemoj, čuj 
ti mene, jadnika!«11

In to se je kar ponavljalo.
Nekega popoldneva v oktobru pa se je najino 

bivanje na Rabu prenehalo: Ivan nas je pospremil 
na Trg lakote na Rabu, kjer je bil zbor vseh, ki smo 
šli na »riževa polja«.

*    *   *

V Renicciju12 sva se z Ivanom dobivala le po
redkoma. Tu smo bili medsebojni tujci, vsak s 
svojimi težavami, s svojimi skrbmi in s svojim na
činom preživetja. Ivan je kar naenkrat zginil, ka
kor bi se v zemljo udrl. Pred tem se je sem ter tja 

8 To taborišče na kvarnerskem otoku je bilo najhujše 
italijansko koncentracijsko taborišče za internirance iz 
zasedene Jugoslavije. Odprli so ga julija 1942.

9 Otroci, moji ubogi otroci, kje so, kdo jih hrani, kdo se 
zanima zanje?

10 In ti si jugoslovanski oficir? Strahopetec! Pojdi!
11 Ivan, nikar, poslušaj me, nesrečneža!
12 V Renicci pri Arezzu v Toskani so prve internirance 

prepeljali 7. oktobra 1942 iz taborišča v Gonarsu.

udeležil interniranske maše, ki jo je imel vojaški 
kurat, po novem letu 1943 pa sem tudi jaz ostal s 
svojo boleznijo osamljen vse do prihoda v Casti
glion Fiorentino,13 menda v marcu 1943. Tam me 
je čakalo presenečenje: v tej bolnišnici sem nale
tel na nekaj znancev: na Franceta Prijatelja, Draga 
Gornika, Veneta Vesela in Ivana Adamiča.

Ivan je bil vidno vesel, da me je videl v bol
nišnici. Večinoma se je držal v sobici, ki sta si jo 
delila z nekim intelektualcem. Kot poznavalec ita
lijanščine je imel velik ugled pri sestrah – bolni
čarkah, uglednih ženah, ki so prostovoljno stregle 
nam, ubogim internirancem. Ugled je žel tudi pri 
zdravniku, do nas izredno dobrem človeku, ni pa 
imel ugleda pri Francescu, nekakšnem uradnem 
tolmaču za nas internirance, ki je tolmačil zdrav
nikova vprašanja in naše odgovore. Francesco je 
bil še posebno jezen, ko se je zdravnik z Ivanom 
pogovarjal brez prisotnosti njega, ošabnega in do
mišljavega Francesca.

Velika noč v Castiglion Fiorentinu je bila nekaj 
posebnega. Tedaj je bila velikonočna vigilija v naj
večji bolniški sobi, kjer sem ležal tudi jaz. Ležal 
sem v postelji. Ivan pa je klečal ob meni.

Premagoval me je dremež, in to ravno med 
mašo. Ivan me je neprestano dramil, in ko je konč
no maša minila, me je rahlo ozmerjal, češ kako da 
ne morem niti pri maši vzdržati brez dremeža. V 
internaciji sem spoznal, da je Ivan veren kristjan 
in da ga ni pokvarila vojaška služba v kraljevini, ki 
je bila tudi takrat mrtvilo za rimokatoličane, kajti 
srbsko pravoslavje si je lastilo vodilno in absolut
no prevlado nad religijo.

Nekega dne so začeli prihajati manjši, dvokil
ski paketi, naslovljeni na posamezne paciente bol
nišnice v Castiglion Fiorentinu. Najprej so prišli 
paketi na naslove onih bolnikov, ki so bili najdlje 
v bolnišnici, in končno je prišel paket tudi na moj 
naslov. Odprl sem skrbno vložena jedila, cigarete, 
čokolado in ne vem še kaj vsega. Paket je bil po
slan od hrvaškega zavoda sv. Hieronima iz Rima, 
v našo bolnišnico pa je bilo odposlanih približno 
šestdeset do osemdeset takih paketov. In nihče ni 
vedel, po kakšni poti so paketi sploh prišli na naše 
naslove, dokler ni nekdo trdo pobaral Francesca, 
od kod in po čigavi zaslugi so dospeli. In Fran
cesco je moral rad ali nerad povedati, da je vse to 
zasluga Ivana Adamiča, ki je vse to izposloval.

Po vrnitvi v internacijsko taborišče, ko so ugo
tovili, da smo vsaj za silo zdravi, je bil Ivan na 

13 Vedno v okolici Arezza.
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 seznamu, da se predčasno 
vrne iz internacije k svoji 
družini. Takrat naju je s Fran
cetom poiskal in nama izročil 
vsakemu po dvajset lir z na
ročilom, da sebi in Mirku ku
piva KRUHA, in ne cigarete. 
Kaj sva v resnici kupila, ne 
vem. Vem le to, da se je Ivan 
nenadoma poslovil, videl sem 
ga še na »kapiji«,14 potem pa 
je izginil na kamionu z dru
gimi vred za ovinkom pred 
vhodnim delom taborišča.

*    *   *

Kaj se je z Ivanom dogaja
lo doma, mi ni znano. Vem le 
to, da je bil skupaj z drugimi 
Sodržani v Štirinajsti divizi
ji, ki sta jo vodila Mitja Ribi
čič kot komandant in Matevž 
Hace kot komisar.15 Nenaden 
nemški napad je končal bahavost parti
zanske elite, ki je spret no in potuhnjeno 
zbežala z nevarnega položaja, vojsko pa 
po ustaljeni navadi prepustila sovražni
ku. Takrat je menda Ivan kuhal v kotlu 
obrok, ko je granata privršala najbrž 
ravno v kotel in pri priči raztrgala oko
li stoječe, med njimi Ivana Adamiča pa 
partizanskega pesnika Karla Destovni
ka  Kajuha in še nekaj Sodržanov, ki 
so za slavo in čast pustolovcev žrtvovali 
svoja življenja.16 Na to žrtev pa Ivan ni 
bil pripravljen, kajti neomajno je verjel 
v pravico in poštenost.

Čeprav so naju ločila leta, si v mislih 
le nisva bila oddaljena. Ni se obnašal 

14 Glavni vhod.
15 Znan je predvsem »pohod« Štirinajste na 

Štajersko, ki se je začel konec leta 1943. 
V literaturi so imena več komandantov in 
političnih komisarjev, ki so se zvrstili na 
čelu divizije, vendar med njimi ni Ribičiča. 
On je bil določen čas politični komisar 
IV. operativne cone, ki je obsegala tudi 
Štajersko. Hace pa je res bil nekaj časa 
komisar divizije.

16 Adamič in Kajuh sta umrla 22. februrja 
1944 v Žlebniku pri Belih Vodah v občini 
Šoštanj.

kot »starejši brat«, temveč je znal tudi 
poslušati. Nikoli se ni hvalisal ali se ju
načil, povedal je po pravici ne glede na 
to, ali je to komu všeč ali ne.

Ivan je bil neskončno pošten in zvest. 
Njegova žena je bila zanj višek čistosti 
in neprestano je hrepenel po mirni, tihi 
družinski sreči in življenju. Usoda pa 
ne njemu ne ženi in sinu ni prizanašala. 
Bili so skupaj, pa ločeni, za kratek čas 
skupaj, pa spet in za večno ločeni.

Na vrhu levo: Ivan 
Adamič z ženo Anico;
desno: v svojem 
glasbenem elementu;
tu zgoraj: z ženo Anico 
in sinčkom Bogdanom
(Slike iz družinskega 
arhiva)
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In končno se je po končani vojni 
Ivan vrnil v domačo zemljo. Vrnil se je 
kot žrtev v težko spoznavni obliki. Brat 
Lojze je odšel in spoznal njegovo truplo 
po osebnem predmetu.

Dragi Ivan, dolga desetletja so za 
nama, a vendar je ostal živ še spomin.

 26. marca 2002

Kot nas je opozorila gospa Mira 
Kosem Borštnik, v njeni družini že od 
nekdaj poznajo še drugo verzijo o smr-
ti strica Ivana. Umorili naj bi ga sami 
partizani. Kot ji je povedal Ivanov sin 
Bogdan, njen bratranec, ko sta prebi-
rala Koširjev spominski zapis, se je po 
demokratizaciji Slovenije nekdo oglasil 
pri njem in mu povedal, da sta Ivan in 
Kajuh baje sklenila, da pobegneta, a 
sta bila izdana in ubita. O Kajuhu v tej 
zvezi sicer Bogdanova vdova in sin nista 
slišala. Njej pa se zdi čisto možno, ker 
že med svojim prvim obdobjem parti-
zanstva stric ni soglašal z metodami 
komunistov, novi mobilizaciji se je hotel 
izogniti, njegova vdova pa je omenjala 
sumljivo rano na njegovem truplu – v til-
niku. V času, ko je bil doma, preden je na 
Miklavžev večer 1943 odšel s Štirinajsto 
divizijo, je ženi povedal, da mu je Daki 
trikrat pretil s smrtjo. Enkrat ker menda 
ni skuhal dovolj hrane, enkrat pa zato, 
ker je nekim ujetnikom dal cigarete.
Ko je tednik Demokracija v št. 13 leta 

2015 objavil pismo, v katerem je Andrej 
Jevšenak iz Velenja zapisal, da Kajuha 
niso ubili Nemci in da »tudi harmoni-
karja v XIV. diviziji so takrat likvidirali«, 
je gospa Mira na to postala še bolj po-
zorna, saj je bilo znano, da je Ivan Ada-
mič vedno nosil s seboj harmoniko …
O tem, da je bil Kajuh umorjen, ker 

da je bil »paničar«, so sicer že davno pi-
sali nekateri v emigraciji.
Tudi celjski časopis Nova doba je 29. 

maja 1991 v nepodpisanem članku na-
migoval na komunistično likvidacijo.
Kajuhovo »likvidacijo« sta odločno 

demantirala Emil Cesar v knjigi Pozdra-
vljen, Kajuh – Kanjuh! (Ljubljana 2012) 

in pa Mihael Glavan v študiji za knjigo, ki 
jo je pripravil z Matjažem Kmeclom, Ka-
rel Destovnik Kajuh, Enaindvajset pesmi 
za enaindvajset let življenja (Ljub ljana 
2012). Med drugim sta navedla poročilo 
orožniškega stražmojstra Franca Černe-
ta o tem, da je sam ustrelil Kajuha med 
napadom na Žlebnikovo hišo.
Kljub temu v Literarnem atlasu Ljub-

ljane (podnaslov: Zgode in nezgode 94 
slovenskih književnikov v Ljubljani, av-
tor besedila je Marjan Dolgan, Založba 
ZRC, Ljubljana 2014), ki je izšel dve leti 
kasneje, na strani 63 lahko beremo o 
treh verzijah: »Po prvi verziji se je med 
tem pohodom, sorazmerno blizu do-
mačega Šoštanja, zatekla majhna par-
tizanska skupina s Kajuhom v samotno 
kmetijo. To je obkolila nemška enota, 
ki jo je vodil mobilizirani zamejski Ko-
rošec; ta je Kajuha ustrelil. Kroži tudi 
ustna verzija, da se je ob nenadnem 
nemškem napadu Kajuh hotel predati, 
toda strel drugega partizana iz ozad-
ja ga je pokosil, ker naj bi ta partizan 
hotel preprečiti Kajuhovo ‚paničarsko‘ 
predajo. Po tretji verziji pa naj bi ga po-
motoma ustrelil partizanski stražar, ker 
je menil, da se plazi okrog hiše kakšen 
Nemec; bil pa je bolni Kajuh, ki je z vro-
čino šel iz hiše, v kateri je partizanska 
skupina prenočevala.«

(spremno besedilo in opombe:
Ivo Jevnikar)

Ivan Adamič 
(spredaj na levi) 
v partizanih v 
snegu sodeluje 
pri prenosu 
ranjenega 
tovariša 
(iz družinskega 
arhiva).
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Mitja Petaros

Svetovna zdravstvena epidemija je 
močno spremenila razmere na vseh 
področjih, še posebno v ekonomiji in go-
spodarstvu. V težkih ekonomskih trenut-
kih se ljudje sprašujejo, katere so najdo-
nosnejše naložbe, pri katerih je najmanj 
tveganj. Na taka in podobna vprašanja 
lahko odgovorijo le čarovniki, ki »vidijo« 
v prihodnost, lahko pa navadni ljudje 
pogledamo, kako se je človeštvo ravnalo 
v preteklosti in če je smotrno, da tudi 
danes posnemamo določene izbire. 
Najprej je treba pojasniti, da nobena 
naložba ni stoodstotno gotova, da bo 
v določenem časovnem presledku tudi 
donosna (kot rečeno, med človeštvom 
ni še takih vedeževalcev ali jasnovidcev, 
ki bi predvideli prihodnost), zato je ka-
terokoli finančno svetovanje v določene 
investicije izjemno tvegano.
Žlahtne kovine, kot sta zlato (kemij-

ski simbol Au) in srebro (Ag), so imele 
v zgodovini človeštva vedno izredno 
pomembno ekonomsko vlogo, saj so jih 
uporabljali za kovanje denarja in so z 

njimi tudi uravnavali inflacijske težnje. 
Že stari Rimljani so večkrat spreminjali 
čistočo srebra v svojih srebrnikih; prvi 
rimski kovanci, denariji, so bili skoraj 
iz čistega srebra, 980 tisočink žlahtne 
kovine, kasneje jih je cesar Karakala 
postopoma zamenjeval z antoninija-
ni, ki so imeli le od 40 do 50% srebra, 
proti koncu tretjega stoletja po Kr. pa so 
rimski novci vsebovali le še 4% srebra. V 
času rimskega imperija so tudi določili 
vrednostno razmerje med zlatom in 
srebrom 1 : 12,5; to razmerje je v takrat 
poznanem svetu trajalo skoraj do odkri-
tja Amerike, ko so se korenito spremeni-
le razmere na svetovnem trgu. Leta 1792 
so z zakonom v Ameriki določili razmer-
je 1 : 15. Od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja pa se je cena srebra izredno 
nižala, tako da je v razmerju z zlatom 
srebro veljalo v povprečju od 1 : 40 do 1 
: 70, kar je razmerje zadnjih let. Utežna 
mera za zlato, in vredne kovine nasploh, 
je trojska unča (angl. troy ounce, kratica 
je oz t – ime izhaja verjetno iz francoske-
ga mesta Troyes, ki je bilo v srednjem 

veku pomembno trgovsko mesto 
in kjer se je odvijalo trgovanje z 
zlatom): ena trojska unča teh-
ta 31,1034786 gramov (trojska 
unča se razlikuje od unče, 
angl. ounce, kratica oz, ki tehta 

28,349523125 gramov). Razmer-
je med zlatom in srebrom 1 : 70 
pomeni, da za en zlati kovanec 
teže ene trojske unče dobimo 
70 kovancev srebra, oziroma 
2.177,244 gramov srebra. V 
preteklosti je zlato vedno dobro 

KOVANCI ,  ŽLAHTNE KOVINE 
IN INVESTICIJE

Antični rimski 
kovanci: zlatniki 
in srebrniki
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ohranjalo svojo vrednost, česar ne 
moremo trditi za srebro. Če pogle-
damo trende na svetovnih trgih v 
zadnjih štiridesetih letih, vidimo, 
kako se je gibala cena srebra:
leta 1991 je kilogram srebra 

veljal 158 €;
leta 2000 je kilogram srebra 

veljal 201 €;
leta 2010 je kilogram srebra veljal 

489 €;
leta 2020 oziroma letos pa 

kilogram srebra velja 430 € (v 
zadnjih desetih letih se ni torej 
podražil);
višek je vrednost srebra 

doživela 1. maja 2011, ko je kilo-
gram srebra veljal kar 1.041 €. Kot 
velja za vse surovine tudi vrednost 
srebra stalno niha na svetovnem trgu, 
njegova vrednost pa ni nujno vezana na 
vrednost zlata.
Naložba v zlato, ki je žlahtna, 

plemenita kovina, je cenjena 
dolgoročna investicija; kupimo 
ga lahko, in seveda prodamo, pri 
avtoriziranih posrednikih – vsaka 
prodajalna nakita oziroma zlatar-
na lahko odkupuje zlato. Vrednost 
zlatega predmeta določa dnevna 
cena za to surovino na svetovnem tr-
žišču in čistoča kovine. Čistočo zlate kovi-
ne merimo v karatih ali v tisočinkah. Za 
čisto zlato je mera 999,9 tisočink čistote 
vredne kovine oziroma 24 karatov; ker je 
zlato zelo mehko, ga pomešajo z drugimi 
kovinami, da ga lahko obdelujejo (lahko 
ga tako tenko razvaljajo, da postane sko-
raj prosojno – zlata folija) in da pridobi 
trdnost. Čistoča 500 pomeni, da je po-
lovica predmeta iz zlata, druga polovica 
zlitine pa je kaka druga kovina, ki je bila 
dodana, da bi zlato laže oblikovali (či-
stoča 750 pomeni, da zlitina vsebuje 
tri četrtine zlata in četrtino drugih 
kovin). Karat je štiriindvajseti del 
določene zlitine; ko ima predmet 
18 karatov zlata, pomeni, da ima 
zlitina tri četrtine čistega zlata in 
eno četrtino – preostalih 6 kara-
tov – druge kovine, npr. srebra.

Deleži zlata izraženi v karatih:
9 karatov: 375 delov zlata na 1000 ozi-

roma 37,5 % je čistega zlata, ostalih 62,5 
% zlitine so druge kovine kot npr. srebro, 

baker, nikelj;
12 karatov: 500 delov zlata 
na 1000 oziroma 50 % čistega 
zlata;

14 karatov: 585 delov 
zlata na 1000, oziroma 58,5 
% čistega zlata;
18 karatov: 750 delov zlata 

na 1000 oziroma 75 % čistega 
zlata;
22 karatov: 916 delov zlata na 1000 , 
oziroma 91,6 % čistega zlata;

24 karatov: 999 delov zlata na 
1000, oziroma 99,9 % čistega 
zlata – to čistočo uporabljajo 
za proizvajanje zlatih nalož-
benih palic ali za kovanje 
nekaterih zlatih kovancev. 
Pri nakupu ali pri prodaji zlata 

moramo natančno vedeti, kakšne 
čistoče je, da se lahko oceni njegova 

vrednost. Najbolj znan primer naložbe-
nega zlatega kovanca so angleški zlati 
funti; vsak tehta 7,98 gramov 22-kara-
tnega zlata (torej čistoče 91,6%), kar 
pomeni, da vsak tak kovanec vsebuje 
7,32 gramov čistega zlata.
Zlato so v preteklosti smatrali za 

odlično ekonomsko ‚zatočišče‘, saj so ga 
z lahkoto kadarkoli pretvorili v denar in je 
bila njegova vrednost dokaj stabilna ozi-
roma se ni pretirano nižala. Vrednost zlata 
in drugih surovin niha na tržiščih, vendar 
skozi čas je zlato vselej dobro obdr-

žalo svojo vrednost, ko se ni celo 
njegova cena v času ekonomske 
negotovosti krepko večala.

Vsak zlati proizvod – od na-
kita do kovancev ali naložbe-
nih palic – ima svojo vrednost, 
evropski zakoni pa določajo, da 

ima tako imenovano naložbeno 
zlato čistočo 900 tisočink ali višjo. Ko 

kupujemo ali prodajamo zlate predmete, 
marža posrednikov ima pomembno vlo-
go, saj lahko znatno niha – tudi med 20 
% in 30 % razlike med kupno in  prodajno 

Zgoraj: kovanec iz 
paladija US Mint; 
zlatnik US Mint; 
kovanec iz platine 
US Mint

Spodaj: britanska 
funta, platina in 
zlatnik
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ceno. Omenili smo zlate funte kot pogost 
primer investicije, vendar skoraj vse 
nacionalne banke kujejo in prodajajo 
lastne zlatnike (in tudi srebrnike). Ob 
nakupu zlatnikov moramo paziti, da ni 
prevelike razlike med vrednostjo žlah-
tne kovine, ki jo kovanci vsebujejo, 
in dejansko ceno surovine na 
trgu, saj bomo kovance po nekaj 
letih lahko prodali le po ceni 
vrednosti zlata, vsebovanega v 
kovancih; težje bomo kovance 
prodali po višji oziroma numiz-
matični vrednosti, saj moramo najti 
kupca, ki se bo zanimal prav za dolo-
čeni zlatnik in ga bo pripravljen plačati 
po višji ceni od dejanske vrednosti te 
žlahtne kovine.
Naš zgodovinski pregled je zajel le 

zlato in srebro, danes pa lahko vlagamo 
tudi v druge kovine, in sicer v platino in 
paladij. Tudi ti dve surovini uporabljajo 
za kovanje posebnih zbirateljskih kovan-
cev oziroma takih, ki ne gredo v splošni 
promet. Platina (kemijski simbol Pt) je 
baje eden najredkejših elementov, njena 
barva je podobna svetlejšemu srebru, 
uporabljajo jo pri izdelavi nakita (plati-
no dodajajo zlatu, da se pridobi »belo 
zlato«), v industriji (saj ima zelo visoko 
tališče), dolgo časa je bila njena cena 
višja od zlata (danes ne več). 
Paladij (Pd) poznamo od leta 
1803, ko ga je naključno sku-
paj z rodijem odkril kemik in 
fizik William Hyde Wollaston, 
ko je skušal izpopolniti tehniko 
pridobivanja platine; ime ima 
po grški boginji modrosti Paladi 
Ateni in je svetlejše barve kot 
platina, skoraj bel. Zaradi 
njegovih fizikalnih lastnosti 
– ima visoko tališče in vreli-
šče, dopušča za tretjino višjo 
temperaturo izgorevanja plinov 
v katalizatorjih kot platina – ga 
veliko uporabljajo v avtomo-
bilski industriji, še posebno pri 
izdelavi katalitičnih pretvorni-
kov. Danes ima paladij krepko 
višjo ceno od zlata; prehitel ga 

je leta 2018. Na začetku leta 2016 
je ena trojska unča paladija 
veljala približno 435 €, letos 
meseca marca pa se je cena 
paladija gibala okoli 2.000 
€ na trojsko unčo, kar znaša 
približno 65 € za gram paladija – 

en gram zlata je letošnjega marca 
veljal približno 45 €. Vrednost paladija 

na svetovnem trgu je odvisna od avto-
mobilske industrije, katera pa je letos 
dobila hud udarec s svetovno pandemi-

jo koronavirusa. Redke kovnice na 
svetu kujejo kovance iz paladija; 
kanadska kovnica The Royal 
Canadian Mint od leta 2005 kuje 
naložbene kovance iz paladi-
ja (teže 1 trojske unče), tudi v 
Rusiji kujejo naložbene kovance 
iz paladija – saj se trenutno več 

kot polovica svetovne zaloge tega ele-
menta nahaja v Rusiji, veliko ga je sicer 
tudi v Južni Afriki; med  najbolj znanimi 
paladijevimi kovanci je »ruska balerina«, 
ki so jo izdajali še v Sovjetski zvezi. V 
naložbene namene kuje kovance iz pa-
ladija tudi ameriška United States Mint; 
v Avstraliji so med letoma 1995 in 1998 
izdali vsako leto en kovanec serije emu 
teže ene trojske unče s podobo značilne 
avstralske velike ptice, sicer v dokaj 

nizki nakladi 5000 kosov; naložbene 
kovance iz paladija izdajajo tudi 
Cookovi otoki.

V prispevku nismo omenili v 
investicijske oziroma naložbene 
namene tako imenovana kripto 
imetja, kot so bitcoini ali druge 
kriptovalute, saj kot poudarja 
Banka Slovenije, kripto imetja 
niso ne valute ne denar (niti ele-
ktronskega tipa) in so le oblika 
nereguliranega digitalnega zapi-
sa, ki nimajo nobenega jamstva 

s strani javnih organov (centralnih 
bank, nacionalnih vlad ipd.). Nji-
hova spletna uporaba je povsem 
legalna, čeprav niso sistemsko 
ne regulirani ne nadzorovani in 
so posledično naložbena tvega-
nja temu primerna.

Zgoraj: 
kovanec iz 
platine iz Južne 
Afrike in kovanca 
iz paladija iz 
Avstralije ter 
Kanade;

spodaj: sovjetski 
in ruski kovanci iz 
paladija
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“Halo, policija?”
“Da, kako vam lahko pomagamo?”
“Prijavil bi soseda Sulja, ki skriva 

marihuano v šupi.”
“Poslali bomo patruljo.”
Naslednji dan pride policija k Sulji in 

preiščejo šupo, razcepijo vsa drva, da bi 
našli marihuano, vendar ne najdejo nič. 
Zvečer pa Sulji zazvoni telefon: “Zdravo, 
ali je prišla policija?”
“Prišla, razcepili so mi vsa drva!”
“OK, zdaj si pa ti na vrsti, da me pri-

javiš – da mi prekopljejo vrt …”

b  l  a

Kako sta si vzhod in zahod razdelila 
marksistično dediščino?
Vzhod je dobil Marxa in Engelsa, 

zahod pa kapital!

b  l  a

Župnik je kmetu Ivanu dejal, da bo 
od njega kupil krompir za ozimnico, 
toda nič prej, dokler se Ivan ne bo nau-
čil pravilno prekrižati.
Nekega dne se pri župniku oglasi 

Ivan in ponosno reče:
“Gospod, prekrižati se že znam!”
“Pa mi pokaži, kako se prekrižaš!”  ga 

je pozval župnik.
“V imenu Boga očeta in Svetega 

Duha, amen!”
“Kje je pa sin?”  se začudi župnik.
“Zunaj pri vozičku s krompirjem!”

b  l  a

»Ne maram več biti zaročena s takim 
skopuhom, kot si ti! Vračam ti prstan!« 
pravi dekle.
»Kje je pa škatlica?« vpraša fant.

b  l  a

“Kako lepe zobe imate, gospodična!”
“Hvala, podedovala sem jih po 

mami.”
“Potem je pa še dobro, da so vam 

prav.”

Z velikim pompom je bila odprta 
nova likovna galerija. Nek moški se 
približa enemu od povabljenih gostov in 
reče:
“Res sem navdušen nad temi gromo-

zanskimi, predimenzionalnimi slikami.”
“Ste kritik?”
“Ne, jaz uokvirjam slike!”

b  l  a

Dva Škota sedita v zdravnikovi ča-
kalnici. Pacientka v isti čakalnici vpraša 
prvega:
“Kaj vam pa je?”
“En peni sem pojedel.”
Potem vpraša drugega:
“Kaj pa vam manjka?”
“Tisti peni.”

b  l  a

Janez je formularje za davčno napo-
ved, ki jih je prejel od davčnega urada, 
poslal nazaj s pripisom: “Najlepše se 
vam zahvaljujem za vaše prispevke, toda 
odločil sem se, da ne bom pristopil k 
vašemu društvu!”

b  l  a

“Moja žena je zelo inteligentna! Igra 
klavir in govori pet jezikov!”
“Že razumem. Tudi moja ni ravno 

lepotica.”

b  l  a

“Sinoči so se na premieri moje drame 
ljudje domala stepli pred blagajno!”  
pripoveduje pisatelj v stanovski družbi.
“No. In? So dobili denar nazaj?”

b  l  a

“Imate morda kakšno prazno sobo?”
“Žal je vse zasedeno.”
“Kaj pa, če bi prišla angleška kraljica?”
“No, potem bi se že kaj našlo.”
“Dajte mi torej to, kar bi se že našlo, 

kraljice zagotovo ne bo.”
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Mediji igrajo pomembno 
vlogo v tem, da delajo 
intervjuje s strokovnjaki. 
Danes se nam že skoraj 
zdi, da smo postali neke 
vrste epidemiologi in mi-
slimo, da že sami vemo, 
kakšen je ta virus, česa 
se moramo paziti itd. Vsi 
smo postali strokovnjaki 
na več področjih, mediji 
pa imajo to nalogo, da 
nam dajejo odgovore s 

pomočjo stroke, s katero imajo možnost govoriti.
Trenutno mediji v glavnem poročajo samo o 
koronavirusu, kar je po eni strani logično, saj so to 
najpomembnejše informacije, ki jih lahko dobimo 
danes, po drugi strani pa se trenutno ne dogaja 
veliko na drugih področjih.
Upajmo, da bomo kmalu lahko brali in poslušali 
tudi o drugih stvareh, ki z virusom ne bodo imele 
opravka. Do takrat pa moramo biti potrpežljivi, da to 
obdobje prebrodimo čim  prej in na čim boljši način.

Urška Petaros

Od konca februarja se je začelo javno življenje v Italiji ustavlja-
ti. Najprej počasi, nato pa vedno hitreje, dokler nismo ostali 
zaprti vsak v svoji hiši, iz katere smo se lahko odpravili samo 
še po nujnih opravkih. Isto je v večji ali manjši meri sledilo še v 
drugih državah v Evropi in drugod.
Ko je Kitajska počasi okrevala od pandemije, ki se je začela 
prav tam, so drugi deli sveta 
začeli spoznavati, da se virusa ne 
da kar tako premagati.
Iz dneva v dan so se ustavljale 
prireditve, tako kulturne kot tudi 
športne. Sledila je odpoved ve-
čjih športnih prireditev, ki naj bi 
se zgodile letos, med temi evrop-
sko nogometno prvenstvo in tudi 
olimpijske igre, obe prireditvi pa 
so premaknili na prihodnje leto.
Tudi letalski promet se je skoraj 
v celoti ustavil in marsikomu 
prekrižal načrte za pomladni in 
pa tudi poletni oddih.
Učenci, dijaki, študenti so vsi 
ostali doma. Spopadli so se s 
šolanjem na daljavo, s čimer so se 
morali spopasti tudi njihovi uči-
telji in profesorji. Prav tako so to 
doživeli vsi delavci, ki lahko svoje 
delo opravljajo od doma.
V Evropi se ne dogaja skoraj nič. Pa vendar se 
dogaja marsikaj. Vsi si želijo preverjenih informacij, 
kakšni bodo nadaljnji ukrepi vlade, koliko ljudi je 
okuženih, koliko ljudi je žal umrlo itd. V tem kon-
tekstu pridejo do izraza mediji, ki so še kako po-
membni. Tudi če se navidezno ne dogaja skoraj nič, 
so preverjene informacije danes zelo pomembne, 
verjetno še bolj, kot so pomembne v normalnih 
okoliščinah. Lažne novice so še vedno velik pro-
blem, ki v teh časih pripeljejo do nepotrebne ne-
strposti do tistih, ki jih te novice stigmatizirajo.

Ko se ne dogaja nič, mediji pa Ko se ne dogaja nič, mediji pa 
(p)ostajajo pomembni(p)ostajajo pomembni

Lažne novice so lahko velik 
problem, predvsem v času 
pandemije (foto Elijah 
o'Donnell, unsplash.com)



Izziv tega časa je prepoznati Izziv tega časa je prepoznati 
nove priložnosti nove priložnosti 

in se iz njih kaj naučitiin se iz njih kaj naučiti
Razmišljanje mladih o obdobju koronavirusa 

in o tem, kako je vplivalo na njihove dejavnosti

Tudi v tem času se lahko posvečamo služenju bližnjemu: 
doma, v družbi in z virtualnimi skavtskimi dejavnostmi

Nika Cotič, študentka, skavtska voditeljica
Obdobje koronavirusa in vladnih ukrepov je prizadelo tako javnost kot tudi posamezni-
ke, ki so bili prisiljeni zapreti vrata svojih domov in ostati v njih. 
Kot skavtinja sem v tem času, ko običajne skavtske dejavnosti niso bile izvedljive, sku-

šala predvsem izvrševati svoje poslanstvo, in sicer služiti bližnjemu. Možnih je veliko na-
činov, kako lahko priskočiš na pomoč šibkejšim: nekateri od nas so na primer delili maske, 

drugi pa so pomagali državi že s tem, da so ostali doma in so na tak način pomagali pri preprečevanju 
širjenja bolezni ter ščitili ranljive skupine. V tem času sem se zavedela, da lahko marsikaj malega storimo 
že doma, v družini. V normalnih časih, ko smo vsi zasedeni z raznimi dejavnostmi in smo le redkokdaj 
doma, namreč ne opazimo, kako je lahko naša pomoč koristna v 
domači hiši, kar pa je bilo tokrat več kot očitno.
Poleg osebne rasti, za katero sem v obdobju karantene imela veliko 
več časa kot običajno, sem se skupaj s sovoditelji posvečala vodenju 
mlajših članov organizacije. Pri tem je bilo pomembno, da smo z 
izvedenimi dejavnostmi, ki so jih večkrat opravljali samostojno ali 
skupaj preko videoklicev, ohranjali motivacijo in občutek skupnosti. 
Seveda je bilo najtežje to, da smo z voditelji skušali članom nuditi iz-
virne, poučne in tudi zabavne dejavnosti z ozirom na čas, ki ga mladi 
v današnjih dneh preživijo pred tehnološkimi pripomočki, saj je 
skavtizem navsezadnje za mlade  priložnost, ko se od njih oddaljijo.
Nazadnje pa bi poudarila dejstvo, da se lahko tudi mi skavti iz te 
izkušnje marsikaj naučimo, vprašanje pa je, če bomo v tem, kar smo 
ugotovili, sposobni zares prepoznati priložnost in s tem v zvezi tudi 
ukrepati ter načrtovati svoje nadaljnje dejavnosti. Navsezadnje smo 
skavti in skavtinje poklicani k temu, da pustimo svet boljši, kot smo 
ga prejeli.

Šola na daljavo: zdaj moramo biti bolj odgovorni!
Luna Callin, dijakinja Jezikovnega liceja  Franceta Prešerna 

Mislim, da smo v tem obdobju vsi primorani delati tisto, česar sicer nismo bili 
vajeni. Pouk na daljavo mi ni ravno blizu, vendar vseeno mislim, da je to pozi-
tivna izkušnja za vse, saj moramo biti ravno zaradi te oddaljenosti bolj odgo-

vorni, ker nas zdaj profesorji težje nadzorujejo. V tem obdobju najbolj pogre-
šam svobodo, ki nam je bila na nek način odvzeta, in seveda družbo. Želim si, 

da bi se ta situacija čimprej rešila, vendar vsekakor mislim, da vse skupaj le ni tako negativno, saj 
imamo zdaj priložnost za razmislek in za odmor, ki si ga prej nismo mogli privoščiti.
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Za gledališče so nujni stik, emocije oseb in prostor!
Nika Devetak, igralka 

v amaterski dramski 
skupini M+ SKPD 
Sedej iz Števerjana

Potrpeti je treba! 
Kot bi vsak športnik 

rad zaigral še zadnjo tekmo v sezoni, 
isto velja za gledališke igralce, ki bi še 
zanjič želeli stopiti na oder in zaigrati v 
zaključni predstavi.
Znašla sem se v hiši brez odra, z odpo-
vedanimi predstavami, ker jih karan-
tena ni dovolila. Ni lahko, gledališče 
je zame vir sprostitve, kjer se dan za 
dnem učim česa novega o sebi. Brez 
predhodnega obvestila mi je bilo vse v 
hipu odvzeto. S skupino nismo še začeli vaditi na daljavo. Mislim, da to lahko veliko olajša delo pri 
večini dejavnosti, v gledališču pa so bistveni stik in emocije oseb, poleg tega pa je nujen prostor, ki 
ga sam ekran ne nudi. Zato mislim, da ne bi bilo preprosto vaditi in delati preko spleta. Priznam pa, 
da bi bilo vseeno zanimivo puskusiti tudi tak način dela.

Zborovsko petje med karanteno ... nekoliko drugače
Ivan Boškin, dijak, član Mešanega mladinskega pevskega zbora Emil Komel 

v Gorici
Kdor je kdaj pel v zboru ve, da je to čudovito druženje z ljudmi, ki kot ti čutijo 
ljubezen do glasbe. Ravno zaradi te skupne ideje je zborovska družba nekaj 

posebnega. Pojem v MeMlPZ Emil Komel v Gorici. Čeprav bi kdo lahko mislil, da 
glede na naše rezultate je zbor na vajah v tišini in pozorno posluša dirigenta, se 

moti. Na naših vajah, ko ostali glasovi pojejo, ti šepetaje klepetaš z drugimi, in ko je dirigentu to 
moteče šumenje neprestanega odpiranja ust preveč, se razjezi. To je pri nas že v navadi. Sedaj, ko 
se ne smemo srečevati, da bi skupaj opravljali pevske vaje, res pogrešam vse to šumenje. Priznati 
moram, da ravno tako pogrešam tudi dirigentovo kričanje, ko nismo tiho. Če niste nikoli peli v 
zboru, ne morete razumeti, a v taki skupini, se rodijo čudovite vezi. Vsak pevec včasih bolj včasih 
manj pričakuje tisti petek v tednu, ko se zbere z zborom in deli glasbo z ostalimi sovrstniki. To 
je nekaj magičnega. Seveda je utrudljivo, a je hkrati tudi sproščujoče. V tem času, ko smo zaradi 
karantene doma, se vsekakor srečamo vsak teden preko videoklica. Dirigent nam čez teden pošlje 

kakšno partituro in mi si jo sami malo 
pregledamo, in nato nam konec tedna 
razloži, kaj želi od nas, tako da lahko vadi-
mo naprej. Ta način vadbe ni najboljši, a je 
edini način, da – kot pravi David – ,,osta-
nemo v formi’’. Zbor ima tudi Facebook 
stran (Memlpz EMIL KOMEL) in Instagram 
(memlpz_emilkomel) stran, na kateri v 
tem času vsak ponedeljek in petek nalo-
žimo intervju z nekom izmed nas, tako da 
nas lahko ljudje spoznajo tudi osebno in 
ne samo preko petja. 
Srčno upam, da se bomo lahko kmalu vsi 
skupaj spet zbrali in doživljali čim lepše 
trenutke ob našem petju.



V tem času bodimo blizu tistim, ki potrebujejo pomoč!
Martina Sosič, dijakinja, skavtinja, prostovoljka, gledališka animatorka

Ta karantena je vse nekoliko spremenila, brezdelje in krizno obdobje sta postala 
vsakdanjost. Tako je bilo tudi zame. Začetek je bil precej v redu, ker smo bili v šoli 
še precej prosti, druge dejavnosti so bile zamrznjene, a vseeno je bilo prijetno. Po 

9. marcu, ko so razglasili vso Italijo za rdeče območje, se je začelo težko, krizno ob-
dobje, a so mi pravi prijatelji stali »ob strani«, na spletu. Tako sem tudi spoznala, kdo 

so pravi prijatelji. Dan pred začetkom karantene sem se kot prostovoljka na Slavniku udeležila pobu-
de Gluhi strežejo v planinskih kočah s 500 pohodniki, nekaj dni kasneje pa je prišla na dan novica, da 
je bil med udeleženci tudi primer covida-19, zato smo z ekipo ostali v stiku. V naslednjih dneh sem se 
posvetila nekaterim svojim skritim željam, ki jih prej nikoli nisem uresničila. Ena od teh je bila, da eno 
od svojih najljubših pesmi, Ranjeno dušo, posnamem v slovenskem znakovnem jeziku. 

Medtem sem razmišljala o tem, da če je karan-
tena stresna za vse, je za osebe s posebnimi 
potrebami (OPP) še težja, kar ljudje, ki z njimi 
sodelujejo, dobro vedo. V zelo lepem članku, ki 
je objavljen na spletni strani Planet Lepote, piše: 
»Medtem, ko na spletu prebiramo o slabem po-
čutju mnogih samo zato, ker ne morejo na kavo 
ali sprehod s prijatelji, ko ni moč zaslediti novi-
ce, brez besede covid-19, se pa nihče ne vpraša, 
kako to vpliva na otroke s posebnimi potrebami, 
kaj jim izredno stanje prinaša in kakšno škodo 
bodo mnogi na račun teh ukrepov utrpeli.«
OPP imajo neko rutino, ki jo težko spremenijo, 
poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na njiho-
ve bližnje, ki jim je psihološko lahko zelo težko. 
Veliko ljudi se trudi, da bi olajšali tako situacijo. 
Na voljo je pomoč psihologov in vseh tistih, ki se 
spoznajo na take problematike. Mi pa jim lahko 

pomagamo s tem, da se pozanimamo, kako je z njimi in kako preživljajo to situacijo, da vsaj malo 
spoznamo njihovo realnost in se obogatimo z novim znanjem v tem prav posebnem obdobju. Saj 
kot pravi Sokrat: »Najlpše človeško dejanje je biti koristen bližnjemu.« Prav zato bodimo v tem času 
blizu tistim, ki potrebujejo pomoč, čeprav na drugačen način.

Pogrešam morje in občutke, ki ti jih nudi jadranje!
Giorgia Sinigoi, dijakinja,  

jadralka JK Čupa
Za vse športnike, od olimpijskih do 
amaterskih, je bila karantena obdo-

bje, med katerim so bili vsi primorani 
ostati doma. Vsi smo si morali nekako 

pomagati, da smo ohranili formo. V mojem primeru 
sem k sreči imela vse pripomočke, da mi je uspelo 
primerno trenirati in ohraniti kondicijo, tako da sem 
se sedaj na treninge doma že privadila in osebno 
mi še kar ugajajo, kljub temu da pogrešam morje in 
občutke, ki ti jih nudi jadranje. Z novimi ministrski-
mi smernicami so nekateri individualni športi sedaj 
dovoljeni, za jadranje na tekmovalnih jadrnicah pa je 
treba še počakati, razen v primeru olimpijskih jadral-
cev, ki jim je seveda treniranje dovoljeno.



Te dni se vsi soočamo s pandemijo, zaradi 
katere smo primorani ostati doma. Kar seveda 
pomeni tudi začasno zaustavitev skavtizma 
... ali pa ne? Na srečo smo skavti iznajdljivi in 

smo se organizirali: tudi skavtizem se je digita-
liziral, saj ostajamo v stiku in se videvamo preko 

videokonferenc, kot med rednimi sestanki, z običajnimi urniki, 
vendar z večjo prisotnostjo, saj nimamo problemov 
s prevozi, tudi ostalih obveznosti pa ni veliko. 
Ker je pandemija udarila prav v obdobju, ko imamo 
skavti jurjevanje, to je letno srečanje, med katerim 
se zberemo skavti, da bi obeležili god svetega Jurija, 
skavtskega zavetnika, smo bili primorani poiskati 
drugačno rešitev: jurjevanje smo obeležili preko 
prenosa v živo na spletni strani YouTube. Prenos 
je potekal takole: v nedeljo zjutraj smo se vsi zain-
teresirani preko linka povezali na prenos, ki so ga 
predvajali na spletni strani SZSO-ja (www.szso.org). 
Prenos je bil razdeljen na dva dela: prvi del je bil po-
snet in je vseboval pozdrave in 
govore, drugi del pa je sestavljal 
prenos v živo iz nabrežinske 
cerkve, v kateri so bili 
tehnik, pet skavtov z du-
hovnikom Carlom Bolčino, 
ki je daroval sv. mašo. Vsi 
udeleženi so bili na varnostni razdalji in 
z zaščitno masko. 
Podobno sta bila letos izpeljana tudi 
križev pot in taborni ogenj, ki naj 
bi bil sicer del jurjevanja, videli pa 
smo ga pet dni kasneje. Vse video-
posnetke lahko še vedno dobite na 
YouTube kanalu Szso splet. Osebno 
sem sodeloval pri sestavi križevega 
pota, zato lahko povem, kako smo 

uspeli priti do rezultata. Preko 
videokonference so nam 
voditelji razložili, kako želijo 
sestaviti posnetek in kaj si 
pričakujejo od nas. Razdelili 
so nas v skupine po tri in nam 

dodelili nalogo, da pripravimo del posnet-
ka. Ko smo se ločeno ali preko videokon-

ference posneli, smo posnetke poslali 
glavni skupini, ki jih je presnela in 
sestavila končni izdelek. Tudi posnetek 
programa, ki bi ga izvedli ob tabornem 
ognju, je bil podobno sestavljen.

Celotna izkušnja, od sestankov preko 
videokonferenc do jurjevanja in ostalega, 

je bila za vsakega izmed nas nova, menim 
pa, da smo jo vsi zelo lepo sprejeli, saj so no-

vosti, ki prinašajo 
svežino, vedno 
dobrodošle. Zelo 
me veseli, da 
nam kot skupina 
uspe zelo dobro 
prestajati preiz-
kušnjo svetovne 
pandemije. Sreče-
vati se tedensko z 
lastnimi prijatelji, 
razveseli vsako-
gar. Tudi jurjeva-

nje na kavču, imuno za dež in doživeto v družini, me 
je še bolj kot kdajkoli prej posebej prevzelo, saj nisem 
pričakoval, da bo celotna skupnost tako lepo in pro-
duktivno odreagirala.
Na videotabor pa bo treba še počakati ...

Jernej Močnik

DigitalniDigitalni
skavtizemskavtizem

Spletno jurjevanje (tu zgoraj) in križev pot (desno zgoraj)



Objavljamo dva nagrajena prispevka na literarnem natečaju Slovenskega 
kulturnega kluba iz leta 2019. Gre za 2. nagrado v prozi Jakoba Kralja in 
2. nagrado v poeziji  M ateje Martini.

2. NAGRADA ZA POEZIJO (ex aequo): pesem upesnjuje nasprotje med živahnostjo mesta 
in človeško povezanostjo ter zdravim življenjem na vasi. Rimani verzi, refren in retorična 
vprašanja lepo uokvirjajo čustveno razpetost lirskega subjekta. Avtorica je MATEJA MARTINI
(ki je v lanskem letu obiskovala 2. B razred Znanstvenega liceja France Prešeren).

Mar niso boljše male vasi,
kjer si ljudje pogledajo v oči;
kjer je mir, kjer nič ne beži;

kjer v rokó
si seže vsakdó;
kjer svež zrak

lahko na licu občuti vsak;
kjer pesem v zraku lahno lebdi

in kakor morje valovi?

Ljubim jih s hrupom in šumom, ta velika mesta,
kjer se vije široka siva cesta,
koder hodim, koder blodim,

koder brezskrbno, kot ptica letim ...
Oh, ta velika mesta!

Toda, kaj meni mar,
zakaj mislim, da so ta velika mesta dar?
Zakaj se mi ta velika mesta vesela zdijo,

medtem ko srce hudo razžalostijo?
Oh, ta velika mesta!

AH, TA VELIKA MESTA!AH, TA VELIKA MESTA!

Zakaj mislite vi, da je mesto,
s tisto široko sivo cesto,

s tistimi pisanimi, a mrkimi lučmi
in žalostnimi, tujimi očmi,

vir denarja in rádosti?
Meni se to ne zdi ...

Ah, ta velika mesta ...

Med kar 64 prispevki literarnega 
natečaja SKK se je tvoja poezija 
uvrstila na 2. mesto. Ali si priča-
kovala tak uspeh? 
Iskreno povedano nisem pričakova-
la nagrade, saj sem si mislila, da je 
prispelo mnogo kvalitetnih izdelkov. 
Ko so na Dnevu mladinske ustvar-
jalnosti recitiratorji prebrali mojo 
poezijo (nagrajencev niso razglasili 
vnaprej), sem se vprašala: moja poe-
zija? Kako je to mogoče? Preseneče-
nju je sledilo, seveda, veselje.

Kako in kdaj pišeš poezijo?
Pesmi ne pišem redno, vendar mi 
kdaj pa kdaj pride kak verz na misel 
in ga skušam zapisati. Vsekakor ob 
rojstnih dnevih in drugih priložno-
stih z lahkoto kaj spesnim.

Ali bi želela ta svoj dar še dalje 
razvijati (morda v okviru delav-
nic, ki jih bo v prihodnjem letu 
ponudil Slovenski kulturni klub)?
Zakaj pa ne! Veselilo bi me so-
delovati pri tej pobudi in se česa 
novega naučiti.

Kje si črpala navdih za poezijo? 
Nekateri verzi bi bili lahko napi-
sani v času koronavirusa …
Citat »Ljubim jih s hrupom in 
šumom, ta velika mesta« me je nav-
dihnil. Opisala sem svoje občutke, 
ko hodim po mestu (mesta so mi 
vedno tuja, prevelika: niso zame 
in jaz nisem zanje). Ko pa se mirno 
sprehajam po vasi in srečam znan-
ce, z njimi poklepetam, se nasme-
jem, čutim se umirjeno ... 

So to tudi tvoje vrednote v živ-
ljenju?
Iskrenost je zame najpomembnejša 
vrednota: moti me, če se kdo navi-
dezno prijazno obnaša, a je zahrb-
ten. Poleg iskrenosti sta zame važna 
(iskreno) prijateljstvo in trud. 

Rada bereš? Ti je uspelo v času 
karantene brati več kot ponavadi?
Rada berem, predvsem detektivke 
in zgodovinsko-pustolovske ro-
mane: čim daljši je roman, bolj me 
privlači. :) Na žalost mi v tem obdo-
bju ni uspelo kaj dosti prebirati, saj 

 preživljam veliko ur pred računalni-
kom zaradi šole in domačih nalog. 
Zvečer pa je moja glava preobreme-
njena in oči pošteno utrujene.

S čim se ukvarjaš v prostem času?
Vadim in igram kitaro, igram se s 
psom, rišem, poslušam glasbo ter 
berem knjige in znanstvene revije. 
Zvečer pa, če ni prepozno, gledam 
fi lme (detektivke).

Kako preživljaš čas karantene? Kaj 
najbolj pogrešaš in kaj boš nare-
dila najprej, ko boš prosta?
Čas karantene preživljam doma. 
V računalniku, ne pri računalniku, 
ampak tudi na vrtu s Tačkom, kjer 
rada pomagam očetu pri vrtnarje-
nju. Pogrešam šolo in neprestani 
hrup premikanja klopi, predvsem 
pa klepetanje s sošolci. Ko se bodo 
razmere izboljšale, bom najprej od-
cepetala v gozd in nato bom uživala 
ob pogledu na morje in na hribe. 

Želiš povedati še kako misel?
Seveda, rekla bi: »Brez dela ni jela.«

SLOVENSKI KULTURNI KLUB



Le pustite mi mladost - Murn
Mi, NajstnikiMi, Najstniki

Bilo nas je osem. Prvi sem se 
zbudil in zakuril, da bi se drugi 
lahko zbudili na toplem in ne 
kot jaz, ki mi je mrzel pod skoraj 
ohromil bose noge. Drugi so še 
bili v globokem spancu, saj smo 
prejšnjega dne prispeli v brunarico 
pozno zvečer. Stopil sem ven in 
vdihnil svež kisik hribov. Iz drvar-
nice sem vzel večji poleni in ju dal 
v peč. Skuhal sem čaj in kavo ter 
na mizi narezal kruh, na njo polo-
žil jagodno in marelično marmela-
do ter seveda nutello. Ulegel sem 
se na kavč in še malo zadremal.

Ko so se štiri punce in drugi 
trije fantje zbudili, je ogenj tlel 
v peči. Nisem vedel, koliko časa 
sem še spal, ker na uro takrat 

niti nisem pogledal. Kava in čaj 
sta bila komaj mlačna. Nobeden 
ni rekel ničesar več kot »dobro 
jutro«. Tudi če smo skupaj jedli 
zajtrk, smo vseeno še spali.

Ko nas je kava zdramila, je 
med nami počil smeh. Obujali 
smo smešne trenutke, se spomi-
njali neznanih, čudnih ljudi, ki 
smo jih srečali na vlaku, v gostil-
ni, na sipini ob jezeru, in si pripo-
vedovali zabavne smešnice. Po-
govarjali smo se o vsem, kar nam 
je prišlo na misel, ne da bi po-
mislili, koliko je ura ali če sploh 
kdo ve, da smo tam, kjer smo. Saj 
taki so pogovori, ki nimajo cene: 
globoki, podrobni; pogovori, ka-
terih bistvo in smisel razumemo 

samo mi. Med tistimi lesenimi 
zidovi smo obstajali samo mi: 
osem najstnikov, ki se je gledalo 
v oči brez kateregakoli pogoja ali 
sramežljivosti. Razumeli smo se, 
z istega zornega kota smo gledali 
v svet in družbo. Vsi smo bili na 
istem; vsak od nas je bil najstnik, 
ki je sovražil šolo, ki je bil rad s 
prijatelji, ki je naveličan staršev 
in ki je bil vsaj enkrat zaljubljen. 
Bili smo povezani drug z drugim; 
kot z neko telepatijo.

Bili smo vladarji našega 
najstniškega sveta, ločenega od 
odraslega in otroškega. Branili 
smo ga z brezobličnim kaosom, 
narejenim iz na tleh, na mizi in na 
pultu ležeče hrane, čipsov, napol 

Katero šolo obiskuješ? Ali imaš že načrte o tem, kaj 
boš izbral po višji srednji šoli?
Obiskujem 4. letnik Znanstvenega liceja France Preše-
ren. Za študij po končani višji šoli se še nisem odločil. 
Imam nekaj idej, a tudi nekaj dvomov.

Kateri so tvoji konjički?
Zelo rad se ukvarjam s športom. Sem košarkar, a zelo 
rad igram tudi nogomet, rad smučam, hodim v hribe in 
tečem na daljše razdalje. Igram harmoniko pri Glasbeni 
matici v razredu Igorja Zobina. Zase igram tudi klavir. 
Rad berem in potujem.

Katero knjigo imaš na nočni omarici?
Na nočni omarici imam trenutno knjigo Alamut Vladi-
mirja Bartola.

Katere so najlepše sanje glede tvoje bodoč nosti?
Sanj imam zelo veliko. Sicer sanje rad spreminjam v ci-
lje. Glede na to, da ste me vprašali o sanjah glede moje 

bodočnosti, lahko povem, da si sebe predstavljam čez 20 
let s svojo družino, otroki, poklicem, v katerem uživam, 
in da sem do tedaj že prepotoval marsikateri del sveta, 
pretekel newyorški maraton in osvojil štiritisočak.

Katere vrednote najbolj ceniš v ljudeh? Kaj pa v 
življenju?
V ljudeh cenim poštenost, prijaznost, vztrajnost in zane-
sljivost. V življenju pa so mi pomembni družina, prijatelji 
in dobro počutje.

In še – kako nate vpliva situacija, v kateri se nahaja-
mo zaradi koronavirusa?
Zaradi koronav irusa sem sam, prav tako kot vsi, doma 
z družino. Na začetku mi je bilo malo tesno, saj sem se 
komaj vrnil iz Nemčije po šestmesečni študijski izmenjavi. 
Zdaj pa sem se na to situacijo navadil in odkril, da je ži-
vljenje samo doma lahko tudi prijetno. Bolj se posvečam 
branju in klepetu z družinskimi člani.

(dalje )

2. NAGRADA V PROZI: kot zahteva izbrani naslov, prevladuje v zgodbi, ki se dogaja v 
samotni koči v planinah, veselo in sproščeno najstniško vzdušje. Napisana je prijetno, 
tekoče. Tudi jezik, v katerem ni slengovskih spakedrank, je pravilen in precej bogat. 
Avtor je JAKOB KRALJ (ki je v lanskem letu obiskoval 3. B razred Znanstvenega liceja 
France Prešeren).
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pojedenih sendvičev, pla-
stenk in pločevink, iz razme-
tanih oblek, ki so se nahajale 
vsepovsod in iz kart, na tleh 
pomešanih s knjigami, z de-
narjem in z besedili pesmi. 
Tam smo bili mi, edini, ki 
smo imeli pravico in dovo-
ljenje, videti drug drugega 
nage, nepokrite, od ničesar 
branjene in zato šibke in 
ranljive.

Če je bila polnoč ali pol-
dne in če je bilo sončno ali 
če je lilo kot iz škafa, je bilo 
za nas enako. Vseeno nam 
je bilo za ure, ki so tekle kot 
sekunde. Živeli smo v času, 
ki ga ni bilo mogoče meriti 
z uro na steni. Nismo imeli 
nobene skrbi. Nismo čutili 
potrebe, da bi drugi vedeli, 
kje smo in kaj delamo. Tudi 
če so nam telefoni stalno 
brneli in mežikali, ker so nas 
starši iskali, smo telefone 
uporabili samo zato, da smo 
staršem zagotovili, da smo 
živi in zdravi. Dolgačas se 
nam sploh ni približal in se 
je zelo verjetno izgubil v 
gozdu, ki nas je obkrožal. 
Oddaljeni smo bili od medi-
jev, nerealne realnosti, neza-
nesljive dvoumnosti emoti-
konov in sporočil ter vsega, 
kar se je dogajalo na svetu. 
Prav zaradi tega, ker so nam 
telefoni kar naprej brneli, 
smo še bolj brezbrižno in 
sproščeno klepetali, saj smo 
vedeli, da nas doma ljubijo, 
pogrešajo in da so v skrbeh. 
Ja, egoisti smo bili. Mislili 
smo le nase, pozabili smo na 
vse drugo. Med nami je vla-
dala naklonjenost, ljubezen 
in toplota. Imeli smo vse, kar 
najstnik najbolj potrebuje: 
čutiti se ljubljenega.

Kuhali smo, ko se nam 
je ljubilo, jedli, ko smo bili 
lačni, in pili, ko smo bili 
žejni. Nismo imeli urnikov 
in ne datumov. Živeli smo, 
kot se nam je zdelo, da bo v 
redu. Odgovori na vprašanja, 
kako se srečno živi, kako 
se sanja, kako se ljubi, kdo 
je Bog, kako najti Boga, so 
nam bili popolnoma jasni. Ali 
bolje, odgovori so nam bili 
jasni, ker jih nismo poznali 
in ker smo se zavedali, da se 
najboljše živi, če se sploh ne 
zmeniš zanje. Vedeli smo, da 
ima vsak različne odgovo-
re in da zato ni važno, kdo 
kako živi, kako sanja in kako 
ljubi. Vedeli smo, da obsta-
ja nekaj večjega od nas, od 
Zemlje, Lune in Sonca, ker 
mi, najstniki, ne verjamemo 
v naključja, in da je vse, kar 
obstaja, nastalo po naključju. 
Vedeli smo, da je povsod en 
zakaj in za tem en ker. Samo 
pojma nismo imeli o vsem 
tem in niti sekirali se nismo 
zaradi nevednosti. 

Kilometre smo bili odda-
ljeni od mnenja drugih, ki bi 
nas kritizirali, ustrahovali in 
poniževali, kar nam je dovo-
ljevalo, da smo popolnoma 
brez pomisleka in kesanja 
mislili z lastno glavo. 

Na trati pod smreko smo 
posedali okoli ognja, pekli 
hrenovke in peli pesmi. Vča-
sih pokadili cigareto ali joint 
in se z rahlo rdečimi očmi 
krohotali, se v neskočnost 
pogovarjali in se zabavali. 
Takoj potem pa, za urco ali 
dve, na trati, na soncu, drug 
ob drugem, zadremali.

Takrat je po bližnji peš-
poti prišel starejši odrasel, 
morda gobar in nas čudno 

pogledal, kot da bi nam rad 
rekel »prekleta mladina« . Vsi 
smo ga olikano pozdravili in 
se, ko je odšel, naprej glasno 
smejali in pogovarjali. V duši 
smo mu razbrali, kako nam 
zavida našo gorečno mladost.

Vsak je medtem prebral 
kako knjigo ali prelistal revijo. 
Stalno smo kvartali in občasno 
stavili manjše vsote denarja. 
Večkrat smo se sprehodili po 
gozdu in ga opazovali, med 
krošnjami iskali veverice in 
peli naše pesmi. Zelo smo se 
zabavali, ko smo drug drugega 
v dobrem in grdem sodili. Tudi 
če je kdo kaj grdega rekel o 
drugem, se nobeden ni užalil, 
samo povrnil mu je z drugo za-
jebacijo ali mu pa direktno zlil 
kozarec vode na glavo. Raz-
pravljali smo o bodočnosti in o 
našem življenju. Nad nami so 
skupaj z dimom ognja v nebo 
leteli naši cilji, destinacije, 
želje, prizadevanja in upanja.

Poležavali smo stisnjeni 
drug ob drugem do večera. Gle-
dali v nebo, v zvezde in luno, 
ki so nas osvetljevale. Nismo 
se spraševali, zakaj obstajajo 
zvezde in zakaj obstaja luna. 
Spraševali smo se, kako se 
pride do njih. Tudi če smo bili 
polni nepopolnosti, kot je bilo 
nebo nad nami polno zvezd, 
smo uživali tiste trenutke, ki so 
kot kratek drget na hrbtu leteli 
v tistem našem zvezdnatem 
najstniškem življenju. Želeli 
smo si vse. Želeli smo si Lune, 
zvezd, Sonca in Zemlje. In 
sploh se nismo počutili neu-
mne, da si tega želimo. 

Uživali smo tiste najstniške 
noči. Tiste noči, v katerih se 
uležeš v posteljo ob enih, oči 
zapreš ob dveh in zaspiš ob 
treh.

( dalje s prejšnje strani)
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