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DRAGA V PANDEMIJI

Svet se s težavo prebija skozi pandemijo, kakršne še ni doživel, oblega vse celine, vse države, vse plasti 
družbe, vse sloje ter v večji ali manjši meri pogojuje življenje nas vseh, omejuje naše gibanje, naše stike 
z drugimi, hromi gospodarstvo in ogroža socialni mir, zato nas plaši in zavira našo sproščenost, lahko bi 
rekli, da spreminja naše življenje. Ne vsem sicer, več jih je, ki zavračajo bolezen kot tako ali podcenjuje-
jo njeno nevarnost, vse na osnovi teorije zarote, ki se je razbohotila na socialni mreži, kjer lahko vsakdo 
prispeva svoj delež k skupni neumnosti. Lahkomiselnosti ni pomoči, vsak bo odgovarjal zase, a bo ogrožal 
tudi druge. Panika ni utemeljena, toda previdnost je na mestu.
Številne prireditve so med epidemijo odpadle ali bile odložene in v nevarnosti je bila tudi naša Draga. 

Bali smo se, da bodo restriktivni varnostni ukrepi preprečili kakršnokoli zbiranje ljudi. Ko je bila prepo-
ved preklicana, smo si rekli: poskusimo. To ni hotel 
biti predrzni izziv virusu, pač pa izraz upanja, ki je od 
vedno temeljno vodilo Društvo slovenskih izobražen-
cev, seveda ob obveznem spoštovanju vseh varnost-
nih predpisov. Pogum organizatorjev je nagradila 55. 
Draga s študijskimi dnevi, ki so lepo upeli tako po 
udeležbi občinstva kot po bogastvu in globini razmiš-
ljanja, začenši z uvodno okroglo mizo – Kozma Ahačič, 
Maja Melinc Mlekuž, Laura Sgubin, Fedra Paclich in 
Jadranka Cergol –, ki je imela namen ugotoviti, ali se raven materinščine kot pogovornega jezika v manj-
šinskem prostoru že nevarno oddaljuje od matičnega standarda, kar bi lahko usodno načelo občutek 
pripadnosti. V odgovor smo na Dragi dobili strokovno podprta mnenja, ki spodbujajo bolj optimistično 

gledanje na našo kulturno pri-
hodnost in ki so dokaj kritična do 
pretekle togosti, sloneče na mo-
delih knjižnega jezika kot namiš-
ljenem idealu standardnega jezi-
ka. Moderno jezikoslovje pripisuje 
enakovredno dostojanstvo tako 
narečjem kot tudi drugim zvrs-
tem pogovornega jezika, čeprav 
seveda to ne pomeni, da smemo 
neodgovorno pozabljati na pravi-
la slovnice in izgovarjave. Okrogla 
miza pa je tudi razodela, da je 
manjšina na jezikovnem področju 
zdaj mnogo bolje opremljena kot 
v preteklosti. Danes imamo dobro 
organizirano jezikovno posveto-
valnico, ki jo vzdržuje Slori, dežela 

»Pogum organizatorjev 
je nagradila 55. Draga 
s študijskimi dnevi, 
ki so lepo upeli.«

Med nedeljskim dopoldanskim predavanjem (foto Danilo Pahor)

(dalje na naslednji strani) F
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Furlanija Julijska krajina pa je ustanovila Urad za slovenski jezik, ki kot prava institucija skrbi za upravno 
in pravno terminologijo v vseh uradnih aktih. Obe službi se lahko pohvalita z zavidljivo strokovnostjo, 
kar predstavlja dragoceno pridobitev za celotno skupnost, predvsem za odgovorne v javnih upravah in 
seveda za medije in šolo.
Leto 2020 zaznamujejo obletnice številnih dramatičnih dogodkov prve polovice dvajsetega stoletja – 

začenši z požigom Narodnega doma v Trstu –, ki so izrisali preteklost manjšine, jo usodno prizadeli in ločili 
od matice. Razmišljanje Renata Podbersiča in Egona Pelikana o težkem obdobju slovenske zgodovine 
nam je priklicalo v zavest, da smo se primorski Slovenci uprli fašizmu v časih, ko sta kratkovidna Evropa in 
svet gledala nanj – kljub njegovi ekstremno nacionalistični naravi – kot na zanimiv politični eksperiment, 
ki bi lahko prispeval k reševanju socialnega vprašanja. Zato so ga upoštevali, mu popuščali in dopustili, 
da je razvil svoje potenciale tudi na škodo sosednjih narodov in v kolonijah. Mi smo ga doživljali na last-
ni koži in že v kali spoznali njegov pravi cilj, ki je bil izbrisanje slovenske prisotnosti na tem teritoriju. To 
je bila  politika resničnega kulturnega genocida, katerega posledice občutimo še danes. Italija s to svojo 
 preteklostjo ni obračunala. Ob stoletnici požiga Narodnega doma je letos prišlo do pomenljivega sre-
čanja predsednikov Italije in Slovenije ter njegovega simboličnega vračanja slovenski skupnosti. Ob tej 
priložnosti smo doživeli tudi obetaven poklon obeh predsednikov pri spomenikih bazoviškim junakom in 
žrtvam povojnih pobojev na kraški gmajni. Ali je to dejanje bilo le uresničitev potreb in želja diplomacije, 
ali pa začetek primernega in željenega spravnega procesa, bo povedal čas.

55. Drago je počastil Jože Marketz, novi 
škof krške škofije, ki je v preteklosti že dvakrat 
predaval na študijskih dnevih. Epidemija mu 
je dala navdih za razmišljanje na osnovi dokaj 
izzivalnega vprašanja, ki ga je postavil v sam 
naslov svojega predavanja: med epidemijo so 
cerkve zares bile prazne, ker so bile zaprte, toda 
cerkve so se praznile tudi prej, kot posledica 

dolgotrajnega procesa sekularizacije, ki ima svoj izvor v družbi in krizi v sami Cerkvi. Pandemija je postavi-
la družbi celo vrsto vprašanj ne samo zdravstvene, pač pa tudi ekonomske, socialne, psihološke, skratka 
preživetvene narave. Cerkev se je znašla nekako potisnjena na rob in ni znala pravočasno reagirati z novi-
mi pastoralnimi prijemi, ki bi lajšali posledice globalne krize. Ta postavlja Cerkev pred odgovorne naloge, 
saj to je priložnost za novo iskanje smisla življenja in duhovno utemeljene odgovore človeškim vprašan-
jem o strahu in nemoči, kar pomeni tudi iskanje nove identitete krščanstva.
Globalna epidemija je ustvarila pogoje, da se je Draga soočila s perečim vprašanjem varovanja okolja 

in odgovornim izkoriščanjem naravnih virov. V resnici Draga na to tematiko v preteklosti ni bila dovolj 
pozorna in šele letošnji nastop bivšega evropskega komisarja Janeza Potočnika nas je glasno opomnil, 
kako postaja to vprašanje eno glavnih izzivov sodobni politiki, ekonomiji in znanosti. Onesnaževanje, 
pravzaprav zastrupljanje okolja šele zdaj postaja vidno in očitno tudi v globalnem zdravju človeka. V bližnji 
prihodnosti bo to vprašanje skupaj z obubožanjem naravnih virov začelo postavljati nerešljive uganke 
človeštvu. Globalizirana ekonomija, ki pozna samo dobiček, se za posledicami pretiranega izkoriščanja 
in onesnaževanja ni dosti ozirala. Zdaj so opozorila znanstvenih raziskav in vidnih učinkov globalnega 
segrevanja vidni vsem in posebej evropski politiki so o tem začeli bolj odgovorno razmišljati in reagirati. 
Rezultat je tako imenovani evropski zeleni program, ki narekuje velike spremembe tako v ekonomiji kot na 
socialnem področju ter bo vplival tudi na vsakdanje navade in razvade posameznika.
55. Draga je dala veliko spodbud za skupno razmišljanje glede vseh obravnavanih tem, širi obzorja in 

ustvarja pogoje za dialog, ki je nujno potreben sodobno razviti družbi.

»Draga je dala veliko spodbud 
za skupno razmišljanje glede 
vseh obravnavanih tem.«

E (dalje s prejšnje strani)
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Med pomebne stoletnice, ki se jih letos spo-
minjamo, ne sodita le požig Narodnega doma v 
Trstu in podpis Rapalske pogodbe, ki je zapečatila 
mejo med Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, temveč tudi plebiscit 10. oktobra 1920, 
ki je določil mejo med Avstrijo in Kraljevino SHS. 
Rapalska pogodba in koroški plebiscit sta usodno 
zarezala v zgodovino slovenskega naroda in obli-
kovala novi narodni manjšini, ki sta se znašli v zelo 
neprijaznem državnem okolju.
Tokratni Fokus posvečamo koroškim Sloven-

cem ob stoletnici plebiscita. Za kratka razmišljanja 
smo zaprosili nekaj koroških rojakov, ki so de-
javni na različnih področjih in so takoj pristali na 
 povabilo.
Zanimivih področij za obravnavo bi bilo še veli-

ko, vendar smo se morali zaradi omejenega pro sto-
ra osredotočiti na teme, ki so posebno aktualne.
Uvodno razmišljanje je prispeval predsednik 

Narodnega sveta koroških Slovencev, diplomat 
in Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v 
Bosni Hercegovini z mandatom Varnostnega sveta 
Organizacije Združenih narodov Zdravko Inzko. 
Njegova slika je z  letošnje spominske svečanosti v 

OB STOLETNICI
KOROŠKEGA PLEBISCITA

Potočarih ob 25-letnici genocida v Srebrenici. Tam 
so 10. julija predali namenu umetniško inštalacijo 
Aide Šehović Zakaj te ni?, ki jo sestavlja po ena sko-
delica kave (fildžan) za vsako izmed 8.372 žrtev.

O nekaterih zgodovinskih, pravnih in političnih 
vidikih, ki vplivajo na sedanji položaj manjšine na 
Koroškem, piše politolog in direktor Mohorjeve v 
Celovcu Karl Hren.
O delu slovenskih duhovnikov za ohranjanje 

slovenstva in vlogi Cerkve pri utrjevanju sožitja 
razmišlja župnik in dekan v Bilčovsu, predsednik 
Krščanske kulturne zveze v Celovcu Janko Krištof .
Stanje slovenskega in dvojezičnega šolstva na 

Koroškem in nove izzive zadnjega obdobja pred-
stavlja profesor in strokovni nadzornik za sloven-
ščino Miha Vrbinc.
O živahni kulturni ustvarjalnosti slovenskih 

društev in posameznikov na Koroškem ter njihovih 
vrhunskih uspehih poroča podpredsednica Krščan-
ske kulturne zveze in Katoliškega prosvetnega 
društva Šmihel Micka Opetnik .
Prikaz gospodarskega stanja koroških rojakov 

pa nam je poslal generalni sekretar Slovenske gos-
podarske zveze v Celovcu Andrej Hren, ki je bese-
dilo uskladil s predsednikom Benjaminom Wakou-
nigom in podpredsednikom Feliksom Wieserjem.
Za vse dragocene zapise se vsem naštetim iskre-

no zahvaljujemo.
	 	 	 	 ij

»Med pomebne letošnje 
stoletnice sodi tudi plebiscit 10. 
oktobra 1920, ki je določil mejo 
med Avstrijo in Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev.«

Plebiscitna komisija leta 1920
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Koroški Slovenci gledamo na spo-
minske – besede jubilejne se izogibamo 
– proslave z mešanimi občutki. Na eni 
strani smo veseli, da smo ostali v Avstriji, 
na Koroškem, saj je Karantanija naša 
pradomovina, saj so se na Gosposvet-
skem polju ustoličevali koroški knezi, 
in to do leta 1414, v slovenščini. Ernest 
Železni, stari oče cesarja Maksimilijana, 
je bil zadnji. O tem pričajo poznejši 
papež Pij II. Enea Silvio Piccolomini 
(1405–1464), dalje Francoz Jean Bodin 
(1530–1596) v svoji kolosalni enciklo-
pediji Les six livres de la République in 
mnogi drugi.
Vemo tudi, da je tretji predsednik 

Združenih držav Amerike, Thomas 
Jefferson, ko je bil veleposlanik v Parizu, 
imel v rokah Bodinovo knjigo in si je 
podčrtal odlomek o edinstvenem obre-
du ustoličevanja karantanskih knezov, 
ko kmetje na direktno demokratičen 
način izbirajo kneza. To vse v času, ko je 
pisal Deklaracijo o neodvisnosti.
Na vse to smo ponosni, na ustano-

vitev Mohorjeve družbe leta 1851, »ki je 
Slovence brati učila« (Prežihov Voranc), 
na Einspielerje, na Piskernikovo in druge 
velikane, predvsem na naše duhovnike. 
Človek se vedno poistoveti s tistim, k 
čemur je dal svoj prispevek.
Prispevali smo tudi k zmagi avstrij-

ske strani. Verjetno je bilo na plebiscitu 
v coni A od skupnih 22.000 glasov za 
Avstrijo odločilnih kakih 10.000 do 
12.000 slovenskih glasov. Za državo SHS 
je glasovalo 15.200 Korošcev (40 %). Če 
vzamemo primer občine Galicija, kjer 
je bilo za časa plebiscita 98 % Sloven-
cev, je tam 71,5 % volivcev glasovalo 
za Avstrijo. V Slovenjem Plajberku pod 
Ljubeljem, kjer je bilo le 3,5 % nemško 

govorečih, je za Avstrijo glasovalo 20,5 
% udeležencev. Svojo vlogo so odigrali 
močna deželna zavest, gospodarski 
in geografski vidiki. Moj dedi, ki se 
je izobraževal na znameniti cesarski 
žandarmerijski šoli v Trstu, je glasoval za 
Avstrijo, babica, učiteljica Marija Einspie-
ler, ki je pred 10. oktobrom 1920 pozdra-
vila generala Maistra, pa za združitev 
vseh Slovencev v eni državi. Avstrija se je 
takrat med drugim imenovala »Deutsch 
– Österreich«. Po plebiscitu je izgubila 
službo, kot mnogi mnogi drugi. Žandar 
Valentin pa jo je izgubil samo zato, ker jo 
je poročil. Oba sta pozneje dobila neko 
milostno pokojnino, živela sta pa od 
pridelkov male kmetije.

Torej, veseli smo prisotnosti v 
naši pradavni domovini, istočasno 
smo pa potrti zaradi katastrofalnega 
 demografskega razvoja. Če je bilo leta 
1900 na Koroškem še kakih 100.000 
Slovencev, jih je danes samo še kakih 
10.000. To pa ni posledica naravnega 
razvoja, ampak posledica konsekventne 
germanizacijske politike. Na eni strani je 

Zdravko Inzko

1920–2020 – Sto let demografskega nazadovanja, 
sto let neizpolnjenih obljub, 
vrnil pa se je optimizem in raste samozavest

»Če je bilo leta 1900 na Koroškem 
še kakih 100.000 Slovencev, jih je 
danes samo še kakih 10.000.«

Zdravko Inzko 
ob 25-letnici 
genocida v 
Srebrenici
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država izpolnjevala obljube iz državnih pogodb (St. 
Germain 1919, Avstrijska državna pogodba 1955) 
samo z veliko zamudo in samo deloma, na drugi 
strani so pa bile izredno aktivne domovini zveste 
organizacije, katerih edini cilj je bila asimilacija in 
germanizacija Slovencev. Ne smemo tudi pozabiti 
na besede deželnega glavarja Arthura Lemischa, ki 
je ne glede na širokogrudne obljube dežele iz sep-
tembra 1920 že v novembru govoril o tem, kako je 
treba zapeljane Slovence, ki so glasovali za SHS, v 
teku ene generacije vrniti v pravo koroštvo. Govoril 
je tudi o tem, da se je treba maščevati in znebiti 
vseh, ki motijo mir v deželi.
Sledilo je brutalno izseljevanje koroških Sloven-

cev za časa nacizma, kar je narodno skupnost do 
precejšnje mere travmatiziralo. Vendar je imela naj-
hujše posledice odločitev socialističnega deželnega 
glavarja Ferdinanda Wedeniga, ki je bil sicer sam 
deportiran v Dachau, da na južnem Koroškem leta 
1958/1959 odpravi obvezni dvojezični pouk.
Od 13.000 učencev jih je za dvojezični pouk osta-

lo prijavljenih samo kakih 1.200 (na tej nizki osnovi 
danes prijave rastejo). Ko so Korošci videli, da slo-
venščina ni več obvezni predmet v osnovnih šolah, 
je kot posledica v letih od 1951 do 1961 padlo še 
število tistih, ki so navedli slovenščino kot materni 
jezik, in sicer od približno 42.000 na 22.000. Od tega 
udarca si verjetno ne bomo nikoli opomogli.
Istočasno pa je minister Ljudske stranke dr. Hein-

rich Drimmel leta 1957 ustanovil slovensko gimnazi-
jo, ki je vnesla v manjšino radikalno novo življenje.
Zato želim končati svoj prispevek optimistično. 

Absolventi slovenske gimnazije so danes  hrbtenica 

slovenske narodne skupnosti, najdemo jih od 
atomskega raziskovalnega centra v Ženevi (CERN) 
preko raznih ministrstev v šolstvu, kar je izrednega 
pomena, v zdravstvu, na pravnem in tudi na cerkve-
nem področju.
Na tem področju smo koroški Slovenci leta in 

leta zahtevali pomožnega škofa ali vsaj generalne-
ga vikarja, vendar zaman. Sedaj pa imamo škofa, 
Jožeta Marketza. Veselje je nepopisno. Tudi novi 
direktor največjega gledališča na nemškem govor-
nem področju, Burgtheatra, je Slovenec, Martin 
Kušej. Pisateljica Maja Haderlapova (Angel pozabe) 
pa je ob 100-letnici Republike Avstrije govorila v 
Dunajski operi pred samim avstrijskim političnim, 
gospodarskim in intelektualnim vrhom. Imamo 
celo vrsto izrednih likovnih ustvarjalcev, pesnikov 
in literatov. Ne nazadnje je Peter Handke nedavno 
dobil Nobelovo nagrado. Handke, ki je ponovno 
izjavil, da je bila njegova mati čista koroška Slo-
venka in ravnotako so bili Slovenci njeni predniki. 
Samo mimogrede: ti predniki so se leta 1920 odlo-
čili za SHS.
Številčno smo torej dramatično nazadovali, še 

nikoli pa ni bila samozavest na tako visoki ravni, še 
nikoli naša kulturna navzočnost ni bila tako vidna. 
Govorim o kvaliteti in o kvantiteti. Korona nas je 
malo zaustavila, vendar je presenetljivo in istočas-
no razveseljivo, kaj vsega zmore ta mala narodna 
skupnost na področju kulture. Smo mala kulturna 
velesila! In to je konec koncev za naše preživetje 
najbolj važno. Najbolj važno tudi zato, ker je to kul-
turno udejstvovanje brez tarnanja, široko odprto in 
usmerjeno v bodočnost.

V coni A, kjer je bilo 
okoli 70 % prebi-
valstva slovenske 
narodnosti in je bila 
pod zasedbo enot 
SHS, je za Avstrijo 
glasovalo 59,1 %, 
za Kraljevino SHS 
pa 40,9 % voliv-
cev. Večina se je 
torej izrazila v prid 
Avstrije, kljub temu, 
da je na označe-
nem južnem delu 
bila večina za SHS.
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Praznovanje 10. oktobra se je na 
Koroškem v zadnjih letih spreminjalo. 
Ni še dolgo od tega, in ponekod se še 
danes dogaja, da zlorabljajo ta datum za 
protimanjšinske manifestacije. Scenarij 
je (bil) vedno isti: postaviti manjšino v 
kot, označiti jo kot domovini sovražno 
in s tem onemogočati enakopravnost 
obeh koroških jezikov in kultur. Jasno, 
da slovenska manjšina pri takih »praz-
novanjih« ni hotela sodelovati.
Marsikje na občinski ravni pa upo-

števajo slovenščino in vključujejo tudi 
slovenska društva. Vse to lahko zazna-
vamo tudi na deželni ravni, kjer redno 
sodelujejo tudi slovenske skupine in so 
nagovori praviloma dokaj 
spravljivi. Vse te pozitiv-
ne  spremembe je treba 
videti in tudi ceniti pripra-
ve na letošnje oktobrsko 
spominjanje v okviru 
programa CARINTHIja 
2020. Številni projekti 
manjšinskih društev so 
bili v okviru razpisa tega pro-
grama odobreni in manjšina bo 
sooblikovala dogodke v tem letu.
Kljub temu pa je treba naredi-

ti še nekaj dodatnih korakov – in 
sicer tako na avstrijski kot tudi 
na slovenski strani. Na avstrijski 
strani je treba močneje upošte-
vati, da pri vsaki demokratični 
odločitvi – tudi pri koroškem 
plebiscitu 1920 – pač obstajata 
dve legitimni opciji. Nedopustno 
je eno od obeh a priori zaničeva-
ti. Tozadevno se popolnoma stri-
njam s priznanim jezikoslovcem 
dr. Heinz-Dieterjem Pohlom, ki je 
že pred leti menil, da je bilo do-
pustno oboje: tako  zavzema nje 

za historične meje kakor tudi zavzeman-
je za etnične meje.
Na slovenski strani meje pa bi bilo 

treba videti zadevo tudi bolj sproščeno 
in v plebiscitu ne videti zgolj izgubo dela 
narodnega telesa. Če so namreč vzpo-
stavljeni dobri standardi manjšinske 
zaščite, kjer se manjšini ni treba bati za 
jezikovno in etnično bodočnost, so man-
jšine dejansko lahko idealni povezovalni 
most med sosednjima državama. Po 
uradnih rezultatih ljudskega štetja živi na 
Koroškem približno 15.000 koroških Slo-
venk in Slovencev. Popolnoma vseeno bi 
bilo, če bi imela Republika Slovenija na-
mesto sedanjih 2.084.000 pač 2.099.000 

prebivalcev. Na avstrijski 
strani meje pa je teh 
15.000 ljudi lahko zelo 
pomembnih – tudi za 
Republiko Slovenijo, 
saj imajo popolnoma 
drugačno poznavanje 
nemškogovorečega 
germanskega prostora 

in so v ta prostor popolnoma 
drugače vključeni kot prebi-
valci Republike Slovenije. Kot 
Slovenci v Avstriji oziroma kot 
ljudje s slovenskimi korenina-
mi so promotorji slovenščine 
in slovenske kulture tudi v 
večinskem nemškem svetu: 
naj spomnim tozadevno za-
radi aktualnosti le na Martina 
Kušeja (direktorja dunajske-
ga Burgtheatra) in na Petra 
Handkeja. Ali pa, v obratno 
smer, na primer vloga Mohor-
jeve založbe v prvih povojnih 
komunističnih desetletjih, 
ko je prav zaradi demokratič-
no usmerjenega zamejstva 

Karl Hren

Pri vsaki demokratični odločitvi – tudi pri koroškem   
plebiscitu 1920 – obstajata dve legitimni opciji

»Kot Slovenci v Avstriji so 
promotorji slovenščine in 
slovenske kulture tudi v 
večinskem nemškem svetu.«
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marsikatera kritična knjiga, ki v Sloveniji ni mogla 
iziti, v Celovcu le zagledala luč sveta in pomagala pri 
demokratizaciji slovenske družbe.
Kot rečeno, pa je predpogoj za tako pozitivno vlo-

go manjšine dobra in zanesljiva manjšinska zaščita. 
Tozadevno je treba marsikaj storiti, in sicer ne le v 
smislu enakopravnosti in nediskriminacije koroških 
Slovencev, temveč v smislu proaktivnih ukrepov za 
dolgoročno ohranitev slovenščine v tej deželi.
V zvezi s tem pa je treba spomniti na dejstvo, 

da se v tem letu ne spominjamo le stote obletnice 
koroškega plebiscita, temveč tudi stote obletnice 
28. septembra 1920, dneva, ko je koroško dežel-
no zborovanje slavnostno sprejelo obsežen sklep 
o pravičnem sožitju obeh narodov na Koroškem 

Povsem nepričakovana in nadvse 
presenetljiva je bila novembra lanskega 
leta novica, da naj bi novi celovški škof 
postal naš rojak dr. Jože Marketz. Ta 
vest nas je zelo razveselila. Razveselila 
pa je tudi velik del koroške javnosti, 
saj je njegovo ime povezano socialnim 
angažmajem (direktor koroške CARI-

TAS) in s pastoralno vnemo (ravnatelj 
škofijskega Dušnopastirskega urada). 
Ne nazadnje pa je s svojim preprostim 
in prijaznim nastopom prepričal še tis-
te, ki so bili sprva zadržani. Tako je bilo 
škofovo posvečenje 2. februarja 2020 v 
celovški stolnici velik praznik za celotno 
Koroško, posebej pa za nas Slovence. 

in o tem, da bo na Koroškem namenjena  enaka 
skrb nemškemu in slovenskemu jeziku. Tako 
pomemben, kot je bil za Koroško 10. oktober 1920 
na relaciji navzven (meje), tako pomemben bi bil 
moral biti 28. september 1920 na relaciji navznoter 
(večina – manjšina)!
Na ta drugi del pa so na Koroškem pogosto-

krat pozabljali. Tako ostajajo seveda odprte še 
vedno nekatere točke v povezavi z dvojezičnimi 
topografskimi napisi ali z uradovanjem v obeh 
deželnih jezikih. Najbolj pomembna za ohranitev 
manjšinskega jezika pa bi bila okrepljena prisot-
nost slovenščine pri predšolski in zunajšolski vzgoji 
otrok oziroma načrtno učenje manjšinskega jezika 
od jasli do univerze ( jezikovno načrtovanje)!

Janko Krištof

Vloga vere in Cerkve

Slovenski propagandni plakati v prid Kraljevine SHS (levo) in Avstrije (desno)
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Na  posebno pobudo laikov so bile pri 
Gospe Sveti na predvečer posvečenja 
večernice, ki so se začele s slovensko 
Marijino pesmijo, ki jo je zapel (nemški) 
gosposvetski cerkveni zbor.
Zame osebno je bilo to najbolj 

zgovorno znamenje novega duha, ki je 
zavladal na Koroškem. Ob 100-letnici 
plebiscita, ki je tako usodno zarisal mejo 
med matičnim narodom in nami, se 
torej smemo veseliti škofa, ki izhaja iz 
naših vrst, govori naš jezik, se istoveti z 
bojem za obstanek in razvoj naše narod-
ne skupnosti. Kakšne posledice bo to 
imelo za nadaljnji razvoj naše narodne 
skupnosti, še ne moremo reči, lahko pa 
ugotovimo, da je to edinstvena prilož-
nost za prihodnost.
Resnici na ljubo smemo ugotoviti, da 

so bili zadnji krški (oz. celovški) škofje 
nam Slovencem naklonjeni in so s svo-
jimi dejanji podpirali slovenski živelj na 
Koroškem. Tudi duhovniki smo v glav-
nem čutili, da se trudijo nas razumeti 
in nas v naših prizadevanjih podpirajo. 
Zelo lepo znamenje je dal škof Schwarz, 
ko se je izseljencem1 opravičil za krivico, 
ki so jo po vrnitvi doživeli tudi s strani 
Cerkve. Škof Kapellari se je že prav dob-
ro naučil slovenskega jezika in ima do 
danes naročen naš cerkveni list Nede-
lja. Pa tudi že pred njim je škof Köstner 
vedno gledal, da bi prišlo do mirnega 
razpleta konflikta med narodnima skup-
nostnima. Konec koncev je v njegovem 
času prišlo leta 1972 do sinode in njenih 
sklepov, kjer se je položil temelj za mir-
no sožitje in pravično jezikovno ureditev 
znotraj Cerkve.
V času, ko je bilo politično ozračje 

najbolj razgreto (podiranje dvojezič-
nih napisov, bombni atentati …), je 
katoliška Cerkev zastavila drugo smer 
in jo v glavnem vsa zadnja desetletja 

1 Gre za 917 koroških Slovencev vseh 
starosti, ki so jih nacisti 14. in 15. aprila 
1942 pregnali z domov in deportirali 
v delovna taborišča v »starem rajhu« 
(nemško ozemlje pred priključitvijo 
Avstrije), njihove domačije pa so dodelili 
optantom iz Kanalske doline. Domov so 
se začeli vračati sredi julija 1945. (Op. ur.)

zasledovala. Seveda so bile tu  politične 
 okoliščine, ki marsičesa še niso dopuš-
čale. A delalo se je vztrajno na mirnem 
in pravičnem sožitju.
Pri tem so bile seveda pomembne 

Sodaliteta – skupnost slovenskih duhov-
nikov na Koroškem z izobraževalnim 
domom v Tinjah – in lastne slovenske 

strukture, ki smo 
jih v Cerkvi vsesko-
zi imeli: slovenski 
Dušnopastirski 
urad, oddelki 
Katoliške akcije, 
pa tudi verski list 
Nedelja, Mohor-
jeva družba …, 
ter osebnosti, kot 
so Jože Kopeinig, 
Janko Hornböck 
in drugi. Tukaj so 
slovenske šolske 
sestre s svojimi 
redovnimi hišami 
in ustanovami. 
Med nami pa 
so delovali tudi 

»V času, ko je bilo politično ozračje 
najbolj razgreto, je katoliška Cerkev 
zastavila drugo smer in jo v glavnem 
vsa zadnja desetletja zasledovala.«

Cerkev  Marijinega 
vnebovzetja v 
kraju Gospa 
Sveta na 
Gosposvetskem 
polju, 8 km 
severno od 
Celovca
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slovenski  begunski duhovniki, recimo Vinko Zaletel 
in salezijanci, ki so vnesli mnogo domoljubja in 
duhovne moči. Te je naša narodna skupnost največ 
potrebovala prav v povojnem času, ko je bilo treba 
vse na novo postaviti na noge, se organizirati in se 
polagoma vračati v normalnost, ki jo je hitlerjanski 
režim z vso surovostjo prekinil.
Slovenska beseda je bila povsod prepovedana, 

tudi v cerkvi in spovednici, slovenski duhovniki so 
bili nekateri v kacetih2 in tam bili umorjeni, večina 
pa je bila prestavljena v nemške fare, kar naj bi jih 
obvarovalo pred sodelovanjem s partizani. Bili so 
vsekakor tarča nemškonacionalnih sil, in to ne šele 
tedaj, ko je Hitler zasedel Avstrijo, saj so po ple-
biscitu, v kolikor jim je še bilo omogočeno bivanje 
na Koroškem, bili skorajda edini, ki so se postavili v 

2  Nemška koncentracijska taborišča – KZ. (Op. ur.)

Plebiscitno leto 1920 je na Koroškem 
pomenilo nadaljevanje predvojnega 
utrakvističnega šolskega sistema, slo-
venščina je bila pomožni jezik za učenje 
nemščine. Po prepovedi slovenščine v 
dobi nacizma v javnosti – in s tem tudi 
v šolah, je uredba provizorične koroške 
vlade 3. oktobra 1945 vpeljala na južnem 
Koroškem obvezni dvojezični pouk na 
prvih treh šolskih stopnjah, od četrte 
stopnje naprej pa slovenščino kot pred-
met. Štiri leta po podpisu Avstrijske dr-
žavne pogodbe je bila ta ureditev – tudi 
po pritiskih protislovenskih organizacij 
– spremenjena z manjšinskim šolskim 
zakonom za Koroško z dne 19. marca 
1959. Od tedaj velja načelo prijave k 
dvojezičnemu  pouku oziroma pouku slo-
venščine, glede  veljavnostnega območja 
pa so določili tiste občine, v katerih so ob 
začetku šolskega leta 1958/59 na ljudskih 
in glavnih šolah poučevali dvojezično.
Sledilo je več novelacij manjšinskega 

šolskega zakona. Najpomembnejše so: 

leta 1988 uvedba v zakonu tako ime-
novanih »timskih učiteljev«, leta 1990 
možnost ureditve dvojezičnega pouka 
ob trajni potrebi zunaj veljavnostnega 
območja manjšinskega šolskega za-
kona (na tej osnovi je – poleg zasebne 
Mohorjeve – bila ustanovljena javna 
dvojezična ljudska šola v Celovcu), od 
2001 je pouk za prijavljene otroke dvo-
jezičen na vseh štirih šolskih stopnjah 
ljudske šole.
Po najnovejši šolski reformi iz leta 

2017 se mora manjšinsko šolstvo 
ustrezno ukvarjati in spoprijemati z 
novimi izzivi zaradi novosti v šolski av-
tonomiji, pri organizaciji šolske uprave 
(z uvedbo Izobraževalne direkcije) in 
pouka (ob novih učnih načrtih in uvedbi 
novih oblik preverjanja kompetenc ter 
učnih dosežkov). Šolskoavtonomne 
svoboščine zahtevajo dober kvalitetni 
menedžment, najboljše vodje šol in 
potrebam ustrezno nadaljnje izobraže-
vanje pedagoginj in pedagogov.

bran germanizacijskemu valu, ki je tedaj z vso silo 
zajel južno Koroško. Vse obljube, ki so jih dajali, so 
bile čez noč pozabljene. Tisoči so se morali tedaj 
umakniti oziroma zbežati v Jugoslavijo in zanje ni 
bilo vrnitve. Med njimi mnogi intelektualci, tudi 
dr. Gregorij Rožman in dr. Lambert Ehrlich. Ostali 
so podeželski župniki, ki so še naprej zbirali ljudi v 
čitalniških in prosvetnih društvih, obnavljali odrsko 
dejavnost in si prizadevali za ponovni razcvet slo-
venske katoliške omike.
V kratkem sem od zadaj spletel zgodbo zadnjega 

stoletja in vloge Cerkve v tem zgodovinskem ob-
dobju. Vloga in moč Cerkve se je v tem času močno 
spremenila in hkrati tudi oslabela. Prej ko slej pa 
smo važen dejavnik, ki vpleta v svoje oznanjevalno 
poslanstvo tudi trud za obstoj narodne skupnosti.

Miha Vrbinc

Manjšinsko šolstvo na Koroškem – današnji izzivi
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Možnosti nepre-
kinjenega in trajno-
stnega dvojezične-
ga izobraževanja na 
Koroškem so dane, 
so pa odvisne 
od volje vzgojnih 
upravičenk in upra-
vičencev. Nekdanji 
strokovni nadzor-
nik Teodor Domej 
vidi glede vlog in 
pozicij slovenščine 
v koroških šolah 
največjo razliko v 
tem, da se mora-
jo nemščine na-/
učiti vse učenke in 
učenci, v nasprotju 
s tem pa vzgojni 

upravičenci izberejo pouk slovenskega 
jezika, se zanj odločijo – ali pač ne.

Načelo prijave zahteva zavestno odlo-
čitev staršev (vzgojnih upravičencev), da 
prijavijo otroka k dvojezičnemu pouku. 
Odločitev o tem, katero šolo bo obiskoval 
otrok po štirih letih ljudske šole, pomeni 
tudi odločitev o tem, ali in v kateri obliki 
se bo učil slovenščine na nadaljnji izobra-
ževalni poti. Na Zvezni gimnaziji (ZG) in 
Zvezni realni gimnaziji za Slovence (ZRG) 
je slovenščina učni jezik. Na srednjih šo-
lah in nižjih stopnjah gimnazije se ponuja 
slovenščina kot alternativni obvezni pred-
met ali kot prosti/fakultativni predmet. 
Številke kažejo, da se na tem prehodu 
zgublja mnogo potenciala, kar  otežkoča 

razvoj žive dvojezičnosti z nemščino 
in slovenščino, kajti jezikovno znanje, 
pridobljeno med dvojezičnim poukom 
na ljudski šoli, se ne izgrajuje, razširja, 
poglablja, pospešuje več ustrezno.
Tudi prehod na višjo stopnjo, po ob-

veznem šolanju, lahko pomeni prekinitev 
dvojezične izobraževalne poti. Mogoče je 
nadaljevati pot na višji stopnji ZG in ZRG 
za Slovence, na Dvojezični zvezni trgovski 
akademiji ter na Višji šoli za gospodar-
ske poklice Št. Peter, kjer sta učna jezika 
nemščina in slovenščina, ali pa izbrati 
pouk slovenščine kot alternativnega ali 
prostega predmeta na drugih gimnazijah 
in poklicnoizobraževalnih višjih šolah.
Z razvojem kakovosti pouka se ukvarja-

jo – ob podpori zveznega ministrstva za 
izobraževanje – delovne skupine praktikov 
in znanstvenikov s temi temami:
osnovna kompetenca branja v slo-

venščini na primarni stopnji;
vpeljava in spremstvo neprekinjene 

jezikovne izobrazbe od otroškega vrtca 
do konca ljudske šole na področju dvo- 
in večjezičnega izobraževanja;
razvoj koncepta za učbenike za 

slovenski jezikovni pouk na primarni 
stopnji;
razvoj priročnika za kontinuirano 

učenje in usvajanje jezika na izobraže-
valnih prehodih;
povezovanje in vpeljava imerzijsk ih 

modelov v dvojezičnem pouku manjšin-
skega šolstva na Koroškem;
priročnik  za pouk matematike v 

slovenščini na ljudski šoli;
učno gradivo za slovenščino na se-

kundarni stopnji I;
digitalno učenje v pouku slovenščine;
razvoj nalog za zrelostni in diplomski 

izpit v slovenščini.
Že iz projektnih tem je razvidno, da so 

to izzivi in obenem priložnosti za kako-
vostno ponudbo dvojezičnega pouka 
in pouka slovenščine na Koroškem kot 
posebnosti regionalnega izobraževanja.

Opomba:  Besedilo je povzetek daljšega članka z naslovom Trenutno stanje dvojezičnega 
šolstva na Koroškem, napisanega za referat na simpoziju gemeinsam2020skupno 3. julija 2020, 
ki bo jeseni izšel v zborniku Mohorjeve družbe v Celovcu o tem simpoziju.

»Odločitev o tem, katero šolo 
bo obiskoval otrok po štirih 
letih ljudske šole, pomeni tudi 
odločitev o tem, ali in v kateri 
obliki se bo učil slovenščine.«



MLADIKA  7-8 • 2020  |  13

FOKUS

Z jezikom samo ali nismo, je zapisal 
pisatelj Florjan Lipuš in s tem citatom 
opisal vseobsegajoči pomen jezika za 
koroške Slovenke in Slovence. Jezik – 
slovenska beseda – to je ljubezen, je moč 
izražanja, je znak identitete, je srčna 
kultura, ki oblikuje posameznika in širi 
njegova obzorja. Na teh temeljih so pred 
več kot sto leti razgledani možje in žene 
ustanavljali slovenska društva po vseh 
krajih južne Koroške. Njihova želja, da se 
ohrani in širi slovenski jezik s kulturnim 
ustvarjanjem, se je močno zasidrala in 
razvila raznovrstne oblike delovanja. 
Skrb za jezik in kulturo pa je v preteklem 
stoletju doživela dva huda udarca.
Po koroškem plebiscitu leta 1920 

je velika večina izobražencev zapustila 
svojo domovino in slovenska beseda in 
kulturno ustvarjanje sta le s težavo zaži-
vela. V času druge svetovne vojne je bilo 
vsakršno kulturno delovanje prepoveda-
no. Še huje! Načrtno uničevanje sloven-
ske besede in pregon koroških Slovencev 
sta pomenila za kulturno 
delovanje in slovensko 
besedo – v Šmihelu so izselili 
12 družin in zaprli vse moške 
odbornike društva KPD 
Šmihel – nepopisno travmo. 
A kulturniki niso obupali. Lju-
bezen do slovenske besede 
in zaupanje v lastno ustvar-
janje sta takoj po grozotah 
druge svetovne vojne dajala 
rast slovenski kulturi. V vseh 
obdobjih so bili ljudje, kate-
rim sta bila slovenska beseda 
in kulturno ustvarjanje srčna 
zadeva. Ustvarjali so v danih 
pogojih – in danes?
V zadnjih desetletjih do-

življa kulturno življenje ko-
roških Slovencev  mogočen 

razcvet. Še vedno velja dejstvo, da 
Korošci radi prepevajo. To dokazujejo 
številni zbori, ki dosegajo priznanja na 
deželnih in državnih tekmovanjih, na 
primer Mešani pevski zbor Danica iz Št. 
Primoža. Med mladimi pevkami in pevci 
pa so vedno bolj priljubljene manjše vo-
kalne skupine. Veselje do petja in druže-
nja je doma tudi v študentskih klubih v 

Celovcu, Gradcu in na Dunaju, 
kjer študentje ob vajah gojijo 
slovensko besedo, prepevajo 
in se spopadajo z aktualno 
situacijo koroških Slovencev 
in slovenskega jezika.
Močno zasidrana je v 

kulturnih društvih gledališka 
dejavnost. Če so bili nekdaj 
odrasli igralci tisti, ki so nav-
duševali gledalce, so danes 
predvsem mladi gledališč-
niki, ki se spuščajo v odrsko 
avanturo. Ponudba Krščanske 
kulturne zveze, ki prireja vsa-
ko leto gledališke in lutkovne 
delavnice ob slovenski obali, 
je prispevala k temu, da se 
je v 20 društvih južne Ko-
roške dobesedno razcvetelo 

 Micka Opetnik

Pisani mozaik kulture koroških Slovencev

MPZ Danica 
iz Št. Primoža 
(foto: facebook.
com/mladinski.
danica)
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 gledališko ustvarjanje. Številne premie-
re in srečanje gledaliških in lutkovnih 
skupin Tribuna povezujejo gledališčnike 
in jih navdušujejo za umetniško zvrst, 
ki odpira obzorja in zbuja zanimanje 
za človeka in svet. Ob tem ustvarjanju 
je razveseljivo dejstvo, da iz teh gleda-
liških vrst prihajajo režiserji in profesio-
nalni igralci, ki s svojim znanjem boga-
tijo gledališke skupine po slovenskih 
društvih in ponašajo zavest o koroških 
Slovencih tudi v tujino, kjer nastopajo v 
priznanih gledaliških hišah.
Gledališču se je pred dobrimi 40 leti 

pridružilo lutkarstvo. Med lutkovnimi 
skupinami v Žvabeku, Celovcu in na Zilji 
izstopajo šmihelski lutkarji. V štirih de-
setletjih so zrasle v Šmihelu generacije 
lutkarjev, ki se z izdelavo lutk, lutkovno 
animacijo in kakovostnimi predstavami 
uvrščajo v sam vrh lutkarstva. Vsako-
letni mednarodni lutkovni festival Cikl 
Cakl pa v kraj pod Peco privabi več tisoč 
obiskovalcev.
Poleg petja in gledališkega ustvarja-

nja je v vseh slovenskih društvih od Zilje 
do Suhe kulturno dogajanje posvečeno 
slovenski besedi – da se sliši njen zvok, 
da jo začutijo ustvarjalci in obiskovalci. 
Koncerti vseh glasbenih zvrsti, preda-
vanja in delavnice, tečaji slovenščine, 
odkrivanje domače okolice, literarni in 
filmski večeri – številne so ponudbe, ki 
jih pripravljajo društveniki posameznih 
krajev. Vedno pa imajo kulturniki pred 
sabo ljudi, za katere ustvarjajo, kajti 
vsak kraj in njegovi prebivalci imajo 
različne potrebe. Ta pestrost delovanja 
dela slovensko kultu-
ro na Koroškem tako 
bogato in pisano.
Dejstvo, da je vedno 

manj družin, ki govo-
rijo doma slovensko, 
postavlja kulturnike 
pred nove izzive. Raz-
ne ponudbe – tečaji 
slovenščine in gledališ-
ka šola, ki jih ponujajo 
društva, – omogočajo 
otrokom, da na igriv 

način širijo besedni zaklad in odkrivajo 
zakonitosti odrskega ustvarjanja.
Uspehi koroških besednih ustvarjal-

cev – Florjan Lipuš, Fabjan Hafner, Maja 
Haderlap, med mlajšimi Verena Got-
thardt – pomenijo jezikovno bogastvo za 
vsakega bralca in bralko, posebej še ko-
roškega. To njihovo ustvarjanje je zgled 
mnogim mladim piscem, ki sodelujejo 
pri literarnem natečaju Pisana Promlad. 
Ta ponudba je zagotovilo, da se bomo 
tudi v bodočnosti lahko potopili v svet 
besednih ustvarjalcev.

Kulturno delovanje koroških Sloven-
cev je tesno povezano z ljubeznijo do 
slovenske besede in ohranjanjem jezika. 
Ob tem pa se kulturniki trudijo, da bi 
svoje ponudbe razširili tudi na nemško-
govoreče sodeželane. Dvojezične 
povezave pri koncertih in na prireditvah 
so postale samoumevnost kulturnega 
vsakdana. Pa vendar je še dolga pot do 
trenutka, ko bo slovenska beseda enako 
spoštovana kot je prvi jezik Koroške.
V kulturnem dogajanju Koroške 

odigravajo slovenska društva odločilno 
vlogo. Pisani kulturni mozaik Koroške 
bogatijo s slovensko besedo.

»Poleg petja in gledališkega 
ustvarjanja je v vseh slovenskih 
društvih od Zilje do Suhe 
kulturno dogajanje posvečeno 
slovenski besedi.«

Š.O.R.F. – Šmihel 
obleče rdeč frak je 
bil naslov uprizorit-
ve ob 40-letnici lut-
karstva v Šmihelu, 
ki je potekala sredi 
oktobra 2019.  
40 lutkarjev vseh 
generacij je v 
sedmih prizorih 
pokazalo najraz-
ličnejše zvrsti lut-
kovne animacije in 
jih popestrilo tudi z 
ekološko kulinariko 
(foto: smihel.at)
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Koroški Slovenci so že v 
času monarhije poskušali 
svoj gospodarski vpliv po-
večati z oblikovanjem druš-
tev in zadrug. V tem času so 
tako nastale posojilnice (prva leta 1872 v Št. Jakobu 
v Rožu) kot tudi Mohorjeva družba v Celovcu (1851). 
Velik zarez v slovensko gospodarsko dejavnost so 
bila burna leta medvojnega časa in druge svetovne 
vojne. Slovenska gospodarska združenja so tako 
aktivno pričela z delom na Koroškem v prvem povoj-
nem desetletju.
Posojilnice so se pod 

okriljem Zveze slovenskih 
zadrug (Zveza Bank) po-
stopoma razvile v močna 
regionalna gospodarska 
združenja in imela 21 
bančnih poslovalnic. 
Zaradi finančne krize leta 
2008 pa je bilo potrebno optimizirati poslovanje. Po-
samezne Posojilnice so se združile v današnjo Poso-
jilnico Bank eGen, ki trenutno upravlja 7 poslovalnic 
in je članica avstrijske Raiffeisnove organizacije.
V letu 1948 sta se oblikovali Kmečki zadrugi, ki 

sta v Pliberku in v Škofičah uspešno delovali številna 
desetletja, seveda pa je bil zanje propad kmetijstva 
velik udarec in je zahteval novo usmeritev. Tudi 
zaradi tega se je Zadruga v Pliberku, ki že mnogo let 
sodeluje z verigo SPAR, v času gospodarskih izzivov 
uspešno prestrukturirala v GmbH (družbo z omejeno 
odgovornostjo) in je danes s pomočjo vlagateljev 
iz vrst koroških Slovencev spet v slovenskih rokah. 
Zvesta pa ostaja svojemu poslanstvu in ponuja šte-
vilnim proizvajalcem iz regije – tako s Koroškega kot 
iz Slovenije – možnost za trženje njihovih izdelkov.
Leta 1988 je bila ustanovljena Slovenska gospo-

darska zveza v Celovcu kot nadstrankarska gospo-
darska organizacija koroških Slovencev. Pristopa 
Avstrije (1995) in Slovenije (2004) k Evropski uniji 
pa sta razširila tako možnosti kot tudi poslanstvo 
društva. Danes šteje nad 300 članov iz Avstrije in 
Slovenije, razvija in izvaja evropske projekte ter 
deluje od leta 2008 tudi kot uradni poslovni klub 

Republike Slovenije za 
Avstrijo. Uspešno čezmejno 
povezuje gospodarstvenike 
in se s tem zavzema za razvoj 
skupne regije Alpe Jadran.

Iz vrst koroških Slovencev je nastalo v drugi po-
lovici 20. stoletja lepo število prepoznavnih in danes 
tudi mednarodno aktivnih podjetij. Daleč smo torej 
danes od gospodarske nemoči, s katero smo se soo-
čali ob ustanovitvi prvih zadrug pred 150 leti.
Ostaja pa predvsem en izziv tako za koroške 

Slovence kot tudi 
za deželo Koroško 
nasploh: odselje-
vanje v večja mesta, 
na primer na Dunaj 
(leta 2019 približno 
250 domačinov). 
Še posebej to velja 
za visoko izobraže-

ne, ki po zaključenem študiju v svoji domovini ne 
vidijo perspektive za kariero in se ne vračajo. Treba 
pa je poudariti, da se je ta situacija v zadnjih letih 
zelo izboljšala in izguba človeškega kapitala danes 
poteka veliko počasneje kot na primer 5 let nazaj. 
K temu je veliko pripomogla splošna dobra gospo-
darska situacija v deželi (npr. investicija INFINEON 
v Beljaku – 1,6 milijarde evrov), ravno tako pa tak 
razvoj podpirata odprta politična klima v deželi 
in izboljšanje stikov s sosednjo Slovenijo. Kako 
pomembni so danes na primer številni slovenski 
delovni migranti na Koroškem, pa smo videli ravno 
v preteklih mesecih, ko so jim pot na delo otežkočili 
varnostni ukrepi zaradi pandemije COVID-19.
Za konec lahko rečemo, da je gospodarsko so-

delovanje med podjetji v Avstriji in Sloveniji danes 
zelo dobro – in se še izboljšuje. Blagovna menjava 
med Avstrijo in Slovenijo je leta 2019 znašala sku-
paj 5,38 milijarde evrov, od tega pa pride nad 0,60 
milijarde na blagovno menjavo med Koroško in 
Slovenijo. V obeh primerih je rast že več let pozitiv-
na. To čezmejno sodelovanje je zelo pozitivno tudi 
za nas, koroške Slovence, čeprav COVID-19 seveda 
začasno prinaša zarezo v dobrem razvoju.

Slovenska gospodarska zveza

Gospodarski uspehi in izzivi

»Iz vrst koroških Slovencev 
je nastalo v drugi polovici 
20. stoletja lepo število 
mednarodno aktivnih podjetij.«
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DRAGA         20202020
Slike: Danilo Pahor

Sveta maša, ki jo je daroval celovški škof Jože Marketz

Egon Pelikan, Martin Brecelj in Renato Podbersič ml.

Na okrogli mizi (z leve): Kozma Ahačič, Maja Melinc Mlekuž, 
Jadranka Cergol, Laura Sgubin in Fedra Paclich

Večerno predvajanje radijske igre Brune Pertot Srca, ki se ljubijo, 
se iščejo in se vselej najdejo

Pozdrav veleposlanika Tomaža Kunstlja in ministrice za Slovence 
v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch
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Janez Potočnik in Helena JovanovičJože Marketz in Tomaž Simčič

9.  PETERLINOVA NAGRADA NUŽEJU TOLMAJERJU
Nužej Tolmajer je bil dolga leta tajnik Krščanske kulturne zveze na Koroškem. Pet let je bil tudi odgovorni 

urednik Našega tednika, glasila Narodnega sveta koroških Slovencev. Trikrat  je bil kot urednik »Tednika« ob-
sojen s strani koroških brambovcev (Kärntner Heimatdienst). 

Posebno težišče njegovega poznejšega delovanja je bilo delo z mladimi, z dijakinjami in dijaki Koroške di-
jaške zveze. Dal je tudi pobudo za ustanovitev lutkovnih in amaterskih gledaliških skupin ter pobudo za razvoj 
mladinske fi lmske dejavnosti, To delo se pri krajevnih društvih neprekinjeno in uspešno nadaljuje vse do danes. 

Bil je med ustanovitelji skupne Slovenske glasbene šole, ki je edina skupna ustanova vseh koroških Sloven-
cev. Bil je med pobudniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, ki deluje na področju etnologije 
in njej sorodnih ved; leta 2004, ob nastanku istoimenskega društva pa je postal njegov predsednik.

Nužej Tolmajer se je celo življenje  posvečal kulturi, ki je, kot sam pravi, zanj srčna zadeva. Posebej mu je 
pri srcu slovenska ljudska pesem, predvsem domača, zato je ljudskim pesmim v domačem kraju posvetil poseb-
no pozornost v knjigi »Tiha zemlja«, ki vsebuje pesmi z Radiš in iz okolice od prvih zapisov do danes, knjigi 
pa so priložene tudi tri zgoščenke z domačimi radiškimi pesmimi. 

Od vsega začetka je sodeloval s slovenskimi ustano-
vami na Primorskem: s Slovensko prosveto v Trstu in z 
Zvezo slovenske katoliške prosvete v Gorici ter  z Zvezo 
cerkvenih pevskih zborov v Trstu in Gorici. To sodelo-
vanje je bilo vseskozi močno in prijateljsko. Zelo tesne 
so bile tudi povezave z rojakinjami in rojaki v Kanalski 
dolini, pa tudi  v zdomstvu. Tudi z matično domovino 
je pomagal krepiti stike; ljudi in oblasti je informiral o 
stanju Slovencev na Koroškem. Ob tem je bil tudi eden 
od najbolj vztrajnih zagovornikov zahteve, da ustanove 
matične domovine primerno in transparentno podprejo 
dejavnost Krščanske kulturne zveze. 

Nužej Tolmajer je vse svoje življenje zavezan sloven-
ski besedi, slovenskemu človeku in slovenski kulturni 
tradiciji ter krščanstvu. Na vsakem srečanju daje rojakom 
čutiti neizmerno ljubezen in srčno predanost delu (največ-
krat prostovoljnemu) za uveljavitev teh svojih idealov.Nužej Tolmajer, Lučka Peterlin in Jože Marketz
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Zgodilo se je, nekje na robu Trsta, v tržaškem 
predmestju oziroma točno v drugi vasi, ki jo sreča-
mo po mejnem prehodu Fernetiči po Sežani … da 
so se v treh dneh zbrali Slovenci, ki so javno deba-
tirali in poslušali predavanja priznanih slovenskih 
strokovnjakov o izredno aktualnih temah. Čeprav 
se koronavirus še vedno širi in zahteva izjemne pre-
ventivne ukrepe, so bili organizatorji 55. študijskih 
dnevov Draga dovolj pogumni, da so tudi v izrednih 
razmerah uresničili študijske dneve, ki so doslej 
pustili tudi globoko sled v slovenski zgodovini, saj 
so bili svojčas edini »svobodni mikrofoni«, kajti 
 zavzemali so se za slovensko samostojno državo in 
za slovenstvo nasploh. Tudi po osamosvojitvi Slo-
venije so ohranili svojo svežino in so nudili prilož-
nost demokratične debate in razmisleka o žgočih 
temah vsem, ki bi si tega želeli (čeprav marsikdo še 
vedno ne izkorišča take odlične dialektične prilož-
nosti, ki jo Draga ponuja).
Letos so bili organizatorji posebno uspešni pri 

izbiri predavateljev, kar so poslušalci in publika 
očitno izredno cenili, saj je bilo vse tri dni prisot-
nih res veliko ljudi, čeprav je menda marsikdo, 
zaradi strahu pred koronavirusom, raje sledil 
študijskim dnevom po spletu. Prav zaradi vsega 
tega me je zelo začudilo, da niso slovenski me-
diji v naši matični domovini Sloveniji posvetili 
nobene pozornosti oziroma nekateri sploh niso 
omenili letošnjih 55. študijskih dnevov Draga. Bili 
pa bi zanimivi tudi za vse Slovence, ne le za tako 
imenovane zamejce, saj so o slovenskem jeziku 
ob drugih strokovnjakih za slovenščino predavali 
dr. Kozma Ahačič, zgodovinarja dr. Egon Pelikan 
in dr. Renato Podbersič ml. o uporu fašizmu, na 
Dragi mladih je bila prisotna ministrica dr. Helena 
Jaklitsch, ki jih je odlično nagovorila, v nedeljo je 
prevzel besedo slovenski krško-celovški škof dr. 
Jože Marketz in govoril o današnjih krščanskih 
izzivih, popoldne pa bivši evropski komisar dr. 
Janez Potočnik z zelo aktualno ekološko tematiko. 
Predavanja za vse okuse in vredna poglobitve in 

pozornosti.  Primerna za širše slovensko poslu-
šalstvo. Dnevni slovenski mediji pa nič! Čudno, 
da o Dragi niso izvedeli, saj je o študijskih dnevih 
poročala Slovenska tiskovna agencija - STA in tudi 
Primorski dnevnik je pazljivo sledil dogajanju na 
Opčinah. Pri Delu, pri Večeru, na RTV-Slovenija, 
niti pri nam bližjih Primorskih novicah se novinar-
jem ni zdelo vredno, da bi omenili, kaj se Sloven-
cem dogaja čisto blizu meje … in tudi kam hodijo 
slovenski ministri in bivši evropski komisarji … 
oziroma da bi sploh svojim bralcem v Sloveniji 
sporočili, da se dogaja neka prireditev … morda bi 
celo koga zanimalo …
Trenutno je med drugim v Sloveniji zelo žgoča 

tema glede novega zakona, ki bi baje omejeval 
medijsko svobodo in svobodo pisanja časnikarjev 
nasploh. O tem smo lahko brali celo v lokalnih 
italijanskih dnevnikih (Il Piccolo), saj se slovenki 
novinarji posebno trudijo, da bi obvestili čim širšo  
občo javnost o težavah, ki naj bi jih prizadele, ko 
bodo morda sprejeli novi zakon o medijih. Seveda 
se vsak lahko le strinja s pozivi proti omejevanju 
svobode tiska in kakšnemu ponovnemu vzpostav-
ljanju cenzure … lepo pa bi bilo, ko se ne bi novi-
narji sami omejevali in ne bi opisovali le določe-
nih stvari in bi nekatere popolnoma prezrli, saj s 
takim načinom poročanja ne izkazujejo pretirane 
profesio nalnosti in tudi ne demokratičnosti …

O DRAGI  …

Mitja Petaros
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Likvidacijski postopek družbe KB 
1909 še ni zaključen, kljub temu da so še 
lanske napovedi šle v drugo smer in da 
je likvidacijski upravitelj napovedoval 
zaključek postopka v teku letošnjega 
leta. Boris Peric sicer trdi, da je stanje 
spodbudno in da bi postopek res že 
lahko sklenili, a da se družbi splača 
 obdržati status likvidacije še nekaj časa. 
V zadnjem letu pa je nekaj pomenlji-
vejših sprememb bilo tudi v lastniški 
strukturi goriškega podjetja. Sklad 
Trinko, ki je bil že prej najpomembnejši 
delničar (približno 17 odstotkov), je po 
novem od ljubljanske družbe STDS (za 
katero stoji ljubljanski podjetnik Igor 
Jurij Pogačar) odkupil še za približno 3 
odstotke delnic, vse pomembnejši pa 
med delničarji goriške družbe postaja 
KD Group, ki je prevzel skoraj v celoti de-
lež luksemburške družbe Vega finanz, za 
katero se je izkazalo, da sta poleg Perica 

njena lastnika 
pomembna 
predstavnika 
družbenega 
gospodarstva, 
nekdanji prvi 
mož Saftija 
Dario Zuppin 
in Adriano 
Sossi, ki je v 
preteklosti bil 
tudi predsed-
nik Jadranske 
finančne 
družbe, 
naslednice 
Saftija.

Dobiček	po	zaslugi	dolgov
Zadnji poslovni rezultati KB 1909 

gredo z roko v roki s spremembami, ki 
jih prinaša plan za prestrukturiranje, 
pa tudi nova lastniška razmerja znotraj 
družbe. Ljubljansko podjetje KD Group 
postaja vse pomembnejši akter. To 
vlogo si je finančna družba iz matice pri-
dobila po zaslugi odkupa večjega dela 
nezavarovanih terjatev, ki so jih banke 
imele do družbe KB 1909.
Naj bo prikaz plana  prestrukturiranja 

kot medklic za lažje razumevanje. Goriš-
ka družba je imela do bank za 25 milijo-
nov evrov dolgov. Dobrih 13 milijonov 
je dolžnik jamčil z nepremičninami. Ta 
znesek naj bi upnikom tudi vrnil s proda-
jo nepremičnin. Preostalih 12 milijonov 
evrov pa je bilo nezavarovanih. Banke 
so torej bile na slabšem, ker niso imele 
pravega vzvoda, da bi lahko izterjale ta 
dolg. Zato so banke upnice pristale na 
izrazito zmanjšanje terjatve, kar mora-
mo razumeti v dveh korakih. Banke so 
najprej pristale, da bodo svoje terjatve 
do KB 1909 prodale zunanjemu kupcu, 
finančni družbi KD Group iz Ljubljane in 
to z zelo visokim odpisom 75 odstotkov 
nominalne vrednosti. Skratka, KD Group 
je 12 milijonov evrov vredne terjatve 
kupil za dobre 3 milijone. KB 1909 pa 
mora novemu upniku – torej ljubljanski 
finančni družbi – izplačati polovični zne-
sek nominalne vrednosti dolgov, torej 
dobrih 6 milijonov evrov. Pomemben od-
pis dolgov je družbi KB 1909 priznala tudi 
finančna družba Friulia, ki je bila prav 
tako  imetnica nezavarovanih  terjatev do 

Boris Peric (foto 
Primož Lavre/
Reporter)
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goriške družbe v višini 5 milijonov evrov. 
V tem primeru govorimo o odpisu v višini 
56 odstotkov nominalne vrednosti dolga.
Vse omenjene številke so pomembne 

pri pojasnjevanju finančnih izkazov v 
zadnjem letnem poročilu, ki ga je likvi-
dacijski upravitelj Boris Peric predstavil 
letos poleti. Med glavnimi postavka-
mi, ki so bile večkrat izpostavljene na 
skupščini, sta namreč v prvi vrsti dobi-
ček v poslovnem letu 2019 (znašal je 9 
milijonov evrov) in premoženje (oziro-
ma neto kapital), ki je v zadnjem letu 
doživel strmo rast. Leta 2018 je znašal 
milijon evrov, lani pa že 10 milijonov. 
Uspešno poslovno leto je treba pripisati 
prav dejstvu, da se je dobiček ustvaril 
po zaslugi odpisa dolgov in prodaje dela 
premoženja. Ta postavka (zmanjševanje 
dolgov), pri čemer sta zelo pomembno 
vlogo odigrala že omenjena 50-odstot-
ni odpis terjatev do novega upnika KD 
group in 56-odstotni odpis do družbe 
Friulia, je v letno poročilo vnesla dobrih 
17 milijonov evrov knjiženih prihodkov, 
ki so bili temeljni faktor za končni dobi-
ček. Če poenostavimo, dobiček gre pri-
pisati v dobršnem delu odpisu dolgov. 
Ob tem gre še opozoriti, da je bil 

poslovni izid lanskega leta (torej tisti, ki 
izhaja iz poslovanja) negativen v višini 
1,3 milijona evrov. Ker je sicer družba 
KB 1909 v likvidaciji, ne gre za pravo 
poslovanje, temveč predvsem za uprav-
ljanje tekočih poslov. Vseeno pa velja za 
primerjavo omeniti tudi ta podatek, ki z 
izgubo v poslovnem izidu kaže nekoliko 
drugačno sliko.

Faktor	KD	Group
Z zadnjimi spremembami ima vse 

bolj središčno vlogo pri določanju 
nadaljnje usode družbe KB 1909 ljub-
ljanska finančna družba KD group. Pa 
ne samo zaradi odkupljenih nezavaro-
vanih terjatev, ki vsekakor postavljajo 
goriško družbo v podrejen položaj do 
Ljubljančanov. V tem kontekstu je KB 
1909 ljubljanski družbi prodal tudi svoj 
delež v Deželni banki Slovenije, kjer je 

KD group pomemben delničar. Cena 
prodaje omenjenega deleža je bila že 
vnaprej določena z zneskom 1,3 mi-
lijona evrov (pa čeprav bi nominalna 
vrednost delnic v lasti KB 1909 prinesla 
lahko boljši izkupiček). Strateško vlogo 
ljubljanske družbe pa opredeljuje še ena 
novost. Decembra lani je namreč KD 
group postal drugi posamični delničar 
družbe KB 1909, potem ko je odkupil 
večji del lastniškega deleža dotedanjega 
drugega delničarja, anonimne luksem-
burške družbe Vega Finanz (k tej družbi 
se bomo sicer vrnili v nadaljevanju), ki je 

»Uspešno poslovno leto je treba 
pripisati prav dejstvu, da se je 
dobiček ustvaril po zaslugi odpisa 
dolgov in prodaje dela premoženja.«

(foto Primož Lavre/Reporter)

(foto Prim
ož Lavre/Reporter)
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bila imetnik 17 odstotkov rednih delnic 
oziroma 8 odstotkov vseh delnic (pri tem 
upoštevamo redne in privilegirane del-
nice). KD group je sicer že pred tem imel 
svoj delež v goriški družbi (nekaj manj 
kot 3 odstotke). S prevzemom deleža 
družbe Vega Finanz je tako postal drugi 
delničar za Skladom Trinko, ki je izraz 
krovne organizacije SKGZ.
Kdo pa je pravzaprav finančna družba 

KD group? Gre za finančno družbo s sede-
žem v Ljubljani, ki je nastala iz nekdanje 
Kmečke družbe. Njen dolgoletni prvi mož 
je bil pokojni Matjaž Gantar, ki je Kmečko 
družbo spremenil v KD in v devetde-
setih letih kupoval lastninske certifikate. 
Delovanje svoje družbe je tako razširil, ne 
samo po prihodku, temveč tudi geo-
grafsko. Gantar je bil za krajši čas tudi 
predsednik gospodarskega odbora LDS 
(govorimo o obdobju po letu 2007), znal 
pa je sodelovati tudi z drugimi vladami. 
Lastniško je KD group še vedno v rokah 
ustanoviteljev Kmečke družbe, v zadnjih 
letih pa je bila njegova največja dodana 
vrednost 100-odstotni lastniški delež 
družbe Adriatic Slovenica, ki ga je v celoti 
prodala Generaliju pred dobrima dvema 
letoma. Od tega je iztržila izjemno visoko 
kupnino 245 milijonov evrov.

Vega	f inanz	oziroma	
Proteus	–	kontinuiteta	
družbenega	gospodarstva
Le nekaj tednov pred julijsko skup-

ščino pa je prav v zvezi z družbo Vega 
Finanz, donedavnim drugim delničar-
jem KB 1909, na dan prišlo razkritje, 
ki sklepa krog povezav med »galaksijo 
družb« okoli goriške finančne družbe 
ter družbenim gospodarstvom, ki je 
doživelo svoj konec s padcem TKB. 
Na dan je namreč prišel dokument iz 
luksemburškega poslovnega registra, 
ki razkriva lastniško sestavo anonimne 
družbe. Tretjinske deleže v družbi imajo 
likvidacijski upravitelj KB 1909 Boris 
Peric, nekdanji predsednik Saftija Dario 
Zuppin in podjetnik Adriano Sossi, ki je 

bil v preteklosti na čelu podjetja Farco, 
pa tudi Jadranske finančne družbe.
Informacija je dokaj pomembna, ker 

nakazuje kontinuiteto med že omenje-
nim družbenim gospodarstvom in današ-
njim stanjem. Zgodovina družbe Vega 
Finanz je namreč dokaj zanimiva. Do nje-
ne ustanovitve je prišlo leta 1989, takrat 
sicer z drugačnim imenom. Družbo Vega 
Finanz so v prvotni različici poimenovali 
Proteus. Ustanovitelj in lastnik Proteusa 
je bil Safti. Med manjšimi delničarji Prote-
usa se je občasno že takrat (govorimo o 
prvi polovici devetdesetih let) pojavljal 
Zuppin, ki je bil seveda tudi prvi človek 
Saftija. O vlogi in poslovanju Proteusa v 
tistih časih je sicer manj znanega. Peric 
je v nedavnih izjavah za javnost dejal, da 
je šlo za podjetje, ki naj bi sodelovalo pri 
reševanju Primorskega dnevnika in pri 
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 dokapitalizaciji TKB. V knjigi Polom no-
vinar Vojmir Tavčar pa piše o 10 milijonih 
mark vrednem posojilu banke Bank fur 
Handel und Effekten iz Züricha v korist 
Proteusa (odobren naj bi bil leta 1993), za 
katerega je jamstvo izdala TKB. Proteus 
je nato to posojilo obrnil podjetju Pro 
Invest, pri katerem je bil prvi človek se-
danji likvidacijski upravitelj KB 1909 Boris 
Peric. Šlo je za enega v sklopu posojil, 
za katera je TKB izdala jamstva, ki jih vod-
stvo tržaške banke ni vknjižilo. Omenjena 
jamstva, ki v knjigovodskih izkazih niso 
bila zabeležena, so nato postala eden 
ključnih faktorjev propada TKB.

Proteus	je	poniknil, 		
pojavil	se	je	Vega	Finanz

Proteus je nato ob koncu devetde-
setih let prejšnjega stoletja nekoliko 
poniknil. V novem tisočletju se je v »ga-
laksiji« KB 1909 začela pojavljati družba 
Vega finanz. Da gre za isto družbo, ki je 
(leta  2002) le spremenila ime, je postalo 
jasno na zaslišanju pred državnozborsko 
komisijo o preplačanih žilnih opornicah, 
ki jo je vodila Jelka Godec v prejšnjem 
sklicu slovenskega parlamenta. To po-
vezavo je med zaslišanjem priznal prav 
likvidacijski upravitelj KB 1909 Boris Pe-
ric. V zadnjih mesecih pa so že omenjeni 
dokumenti, ki so razkrili lastništvo Vege 
Finanz, preimenovanje tudi potrdili.
Vega Finanz (nekdanji Proteus) je 

tako dejansko bil vseskozi prisoten. Bil 
je med ustanovitelji Auremiane, pred-
hodnice Mark Medicala (podjetja, ki je 
imelo donosen posel s slovenskimi bol-
nišnicami po zaslugi preplačanih žilnih 
opornic). Kot medklic lahko povemo, 
da Zuppina, za katerega se je izkazalo, 
da je tretjinski delničar Vege Finanz, 
najdemo tudi v nadzornem svetu Mark 
Medicala v obdobju med letoma 2000 in 
2011. Vega finanz je bil v Mark Medicalu 
prisoten do leta 2015 (takrat je KB 1909 
svojo najdonosnejšo hčerinsko družbo 
prodala neapeljskemu podjetju Svas 
Biosana). Luksemburško podjetje pa je 

bilo lastniško prisotno še v dveh drugih 
podjetjih, povezanih s KB 1909. Gre za 
sežanski Distriest, ki je še vedno v večin-
ski lasti KB 1909, in za Klirinško depotno 
družbo, v kateri je bilo goriško finančno 
podjetje prisotno z lastniškim deležem. 
Vega Finanz je v zadnjih letih, predvsem 
v času krize KB 1909, povečal svoj delež 
prav v matičnem podjetju. Do lanskega 
decembra je tako bil drugi posamični 
delničar. V sklopu plana prestrukturira-
nja, v katerem je imela zelo pomembno 
besedo ljubljanska družba KD group 
(o tem pišemo v gornjih vrsticah), je 
Vega Finanz svoj delež v KB 1909 prodal 

»Proteus je nato nekoliko 
poniknil. V novem tisočletju se 
je v »galaksiji« KB 1909 začela 
pojavljati družba Vega finanz.«
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 Ljubljančanom skoraj v celoti. Danes je 
tako Vega Finanz imetnik samo še nekaj 
manj od odstotka delnic.

Krog, 	k i	se	sklene
Prisotnost in aktivnost družbe Vega 

Finanz oziroma njegovega predhodnika 
Proteusa kaže tako na kontinuiteto med 
nekdanjim družbenim gospodarstvom 
in razmerami, v katerih je do zadnje-
ga delovala družba KB 1909. Razkritje 
delničarjev luksemburške firme je samo 
še dodaten kamenček v tem mozaiku. 
Dejstvo, da je Zuppin kot predsednik 
Saftija in soustanovitelj Proteusa priso-
ten v Proteusovem alter egu Vegi Finanz 
še danes (ob skorajšnji 25-letnici kraha 
TKB, ki je usodno zaznamovalo družbe-
no gospodarstvo), je dokaj zgovorno. 
Ob tem seveda ne smemo mimo ugoto-
vitve, da je bil Zuppin kar 11 let tudi član 
nadzornega sveta Mark Medicala, najbolj 
donosnega podjetja v skupini KB 1909. V 
obdobju med letoma 2003 in 2011, ko je 
bil Zuppin nadzornik Mark Medicala, je 
podjetje sklenilo za 130 milijonov evrov 
poslov s slovenskimi državnimi ustano-
vami (v prvi vrsti z ljubljanskim univerzi-
tetnim kliničnim centrom). 
Vega Finanz (in pred njim Proteus) je 

bil dejansko vseskozi prisoten »na sce-
ni,« bil je tudi zelo aktiven. To je očitno 

tudi iz letnih poročil družbe. Postavka 
»participacij v družbe« se je med letoma 
2009 in 2015 podeseterila: iz vrednosti 
nekaj manj kot 500 tisoč evrov je po-
skočila na 6 milijonov evrov. Za katere 
participacije gre, sicer ni znano v celoti 
(o nekaterih smo pisali v gornjih vrsti-
cah), ker jih letna poročila ne razkrivajo. 
Hkrati gre ugotoviti, da se je med letoma 
2011 in 2014 močno povečala tudi 
zadolženost (iz vrednosti 160 tisoč evrov 
na 3 milijone): lahko domnevamo, da 
so pri luksemburški družbi z zadolževa-
njem financirali investicije. Močan upad 
pri postavki participacij zabeležimo leta 
2017, ko se je ta vrednost zmanjšala za 
5 milijonov evrov (iz 6,5 milijona na 1,4 
milijona evrov). Peric je pojasnil, da je 
bilo to razvrednotenje povezano s pad-
cem vrednosti participacije v KB 1909 
(konec leta 2016 so delničarji zmanjšali 
osnovni kapital družbe z vrednosti 37 
milijonov evrov na 16 milijonov evrov). 
Kakorkoli vzamemo, gre nekako za 

sklenjen krog delovanja zadnjih desetle-
tij pri nas. Kaj bo v naslednjih mesecih in 
letih z Vega Finanz, ni prav jasno (Peric 
je pojasnil, da jo nameravajo likvidirati), 
a to bo že pokazal čas. Razkritje last-
niške strukture luksemburške družbe pa 
je za preteklo obdobje le pokazalo na 
vezi med nekdanjim družbenim gospo-
darstvom in zdajšnjimi razmerami.

NLB	Interf inanz	–	skupna	zgodba	Proteusa, 	NLB	in	KB	1909
Proteus je bil ključnega pomena tudi pri vzpostavitvi vezi med družbenim gospodarstvom (ozi-

roma kasneje družbo KB 1909) in osrednjo slovensko Ljubljansko banko (kasneje Nova ljubljanska 
banka – NLB). Luksemburška anonimna družba je namreč skupaj z Ljubljansko banko v Švici usta-
novila družbo Proteus finanz, pri čemer je bil Proteus (torej Safti) 40-odstotni delničar, Ljubljančani 
pa so bili lastniki preostalega 60-odstotnega deleža. Leta 1997 je švicarska finančna družba prešla 
v celoti v last Ljubljanske banke (oziroma njene naslednice Nove ljubljanske banke – NLB). Kmalu 
zatem je Proteus finanz svoje ime spremenil v NLB Interfinanz. Šlo je za finančno družbo s sede-
žem v Ljubljani in poslovalnicami v različnih državah. Poslovalnica v Italiji je imela sedež v Gorici v 
prostorih družbe KB 1909. Goriška finančna družba je bila pravzaprav tudi pomemben delničar v 
NLB Interfinanz – Italia. V njem je bila prisotna z 49-odstotnim deležem, matični NLB Interfinanz pa 
je imel 51-odstotni delež.
Sam NLB je bil dalj časa tudi pomemben delničar goriške KB 1909. Do leta 2015 je bil ob ponderi-

ranih vrednostih rednih in privilegiranih delnic drugi delničar goriške družbe.
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Človek rad sanja in si dela utvare. V zadnjih 
mesecih je bilo v javnosti mogoče slišati domneve, 
da so se zaradi zaprtja vseh dejavnosti ob izbruhu 
pandemije škodljive emisije precej zmanjšale. In 
že smo upali, da bo to zaustavilo postopno višanje 
temperatur na našem planetu.
V dveh mesecih tako imenovanega »lock-

downa«, ko smo bili zaklenjeni na svojih domo-
vih, smo res bili priča prebujanju narave. V tistem 
obdobju, ko smo po dolgem času zlasti v mestih 
končno bolje zadihali, so škodljive emisije v več 
kot 120 državah po svetu upadle za približno 30 
odstotkov. A komaj se je življenje začelo postopno 
vračati v stare tirnice, 
smo to malenkostno 
prednost, ki smo jo 
pridobili, spet zelo 
hitro zapravili. 
Mednarodni 

izvedenci za podneb-
ne spremembe so 
pripravili študijo, ki 
je bila objavljena v 
časopisu Nature Climate Change. Žal so ugotovili, 
da nenaden padec emisij ne bo imel dolgoročnega 
vpliva na podnebje. Z meritvami so dokazali to, kar 
sicer lahko tudi tiste, ki niso znanstveniki, uči že 
zdrava pamet. Povsem jasno je namreč, da v dveh 
mesecih ni mogoče odpraviti škode, ki smo jo na-
šemu planetu zaradi lastnih potreb, objestnosti in 
hlastanja po dobičku zadali v zadnjih stoletjih. 
Nekaj rezultatov pa smo v tem obdobju popol-

nega zaprtja vendarle dosegli. Dobili smo namreč 
neizpodbiten dokaz, da z našim načinom življenja 
uničujemo okolje. Če se ustavimo, se stanje zelo 
hitro izboljša. Seveda pa bi morali pri tem dolgo, 
dolgo vztrajati. 
A kaj, ko so življenja milijonov ljudi vezana 

na gospodarski sistem, ki ima kot glavno pravilo 

nenehno, neskončno rast in vse večje zaslužke. 
To nujno vodi v bolj množično in manj kvalitetno 
proizvodnjo, pa naj gre za gradbeni sektor, stroje, 
avtomobile, hrano ali oblačla. Nič več ne poprav-
ljamo; večkrat namreč popravilo stane več od 
novega nakupa. Zato proizvajamo, proizvajamo, 
proizvajamo …  Poleg tega, da še zdavnaj nismo 
rešili problema, kam s tolikimi odpadki – obljube 
o reciklaži so večkrat le elegantna laž –, je tovrst-
na oblika proizvodnje okolju skrajno škodljiva. Pa 
tudi sama predelava odpadnih materialov ni nekaj 
nedolžnega, pač pa gre prav tako za procese, ki 
močno onesnažujejo.

Zdrava kmečka pa-
met, o kateri so govorili 
naši predniki, bi nas 
morala učiti, da moramo 
temu narediti konec. 
Da je treba izdelovati 
trajnejše stvari, ki jih 
lahko popravimo in 
uporabljamo še dolgo 
časa. A kaj, ko je – kot 

rečeno – na naše proizvodne modele vezanih na 
milijone delovnih mest! Kje lahko zaposlimo vse te 
ljudi, kako družine lahko preživijo? Brez dela grozi 
razpad družbe …
In tako se nam je utrnila nova ideja. Še naprej 

bomo proizvajali, vendar bo vse »zeleno«, »traj-
nostno«, »čisto«, z »ničelnimi emisijami«, »AAA+++«. 
Ves naš razvoj pa smo zaupali električni energiji. 
Sploh smo že do skrajnosti povečali potrebo po 
elektriki; izogibamo pa se odgovoru na vprašanje, 
kako jo bomo pridobivali. S hidroelektrarnami? 
Marsikje primanjkuje vode. Z jedrskimi centrala-
mi? Na našem planetu jih je že toliko, da lahko z 
njimi uničimo človeštvo. S premogom? To bi bil 
čist nesmisel. Na sončno energijo ali vetrni pogon? 
Ti sistemi sicer delujejo, vendar spet zahtevajo 

H.J.

ZEMLJA NI  NAŠA LAST!

»Nič več ne poprav ljamo; 
večkrat namreč popravilo 
stane več od novega nakupa. 
Zato proizvajamo, 
proizvajamo, proizvajamo …«
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množično proizvodnjo in 
so z različnih vidikov tudi 
problematični. Poleg tega 
je lahko električna ener-
gija nevarna, saj je bila 
v marsikaterem primeru 
vzrok požarov tako v gos-
podinjstvih kot v naravi. 
Parola našega časa je 

»digitalizacija«. Prej ali slej 
pa se bomo morali sprijaz-
niti s preprostim dejstvom, 
da sebe in planeta ne 
bomo rešili z vedno novo 
in vse bolj zapleteno, 
občutljivo tehnologijo, ki 
se tudi neverjetno hitro 
stara. Do tedaj pa se bomo 
še dalje vedli kot pes, ki 
si lovi rep in ga le redkok-
daj ujame. V mesecih po 
pandemiji – in ob novem 
valu naraščanja okužb 
– pa je v ospredju le 
gospodarsko okrevanje. 
Povsod namreč grozijo 
milijardne izgube. Pred-
sednik združenja Confin-
dustria Boccia  je že ob 
ponovnem zagonu dejavnosti italijanski 
vladi sporočil, da je v takih razmerah 
nemogoče uresničiti »zeleni načrt«, ki ga 
je pripravljala vlada. Pritiski v obratno 
smer so torej zelo veliki.
Evropska unija je državam, ki jih je 

epidemija najbolj prizadela, med temi je 
tudi Italija, namenila znatno »pomoč«, 
ki sicer pomeni tudi dodatno zadolže-
vanje. Natančno bo treba razmisliti, 
kako in za kaj bomo porabili ta denar. 
Med prednostnimi nalogami, ki si jih je 
zadala Evropska unija, je prehod na ze-
leno gospodarstvo. V ta namen bodo šla 
velika sredstva. Tudi Italija je precejšnjo 
vsoto denarja namenila obnovi stano-
vanj, izolaciji zgradb, nakupu električnih 
vozil, celo skirojev …
Obnova stavb je poglavje zase. Držav-

no podporo – včasih celo v višini 110 
odstotkov vsote, ki jo bomo porabili – 
lahko dobimo za povečanje energetske 

učinkovitosti stavb. Predvsem 
moramo paziti, da ne pristane-
mo na uporabo sintetičnih in 
okolju škodljivih materialov ali 
celo takih, ki bodo v prihodnjih 
desetletjih, ko se bodo začele 
fasade sedaj prenovljenih 
hiš spet krušiti in lupiti, tudi 
zdravju in okolju škodljivi. Vsaka 
sprememba namreč ni nujno na 
bolje, tudi takrat ne, ko govori-
mo o varčevanju z energijo.
Od razpadajočih starih hiš, 

ki jih nihče ne obnavlja, običaj-
no ostanejo le kamni in ope-
ke. Kaj pa bo ostalo od stvab 
z obloženimi fasadami? Kaj 
bodo spuščale v ozračje, ko se 
bodo začeli materiali kvariti? Ali 
bomo ponovili usodne napake, 
ki smo jih na primer že storili z 
azbestom?

Jasno je, da nikakor 
nismo priprav ljeni spre-
meniti našega »razvoj-
nega« modela. Če smo 
pošteni, nam je pa jas-
no, da tega »razvoja« ni 
nikjer, saj naš gospodar-

ski sistem omogoča dostojno življenje le 
maloštevilnim in na nekaterih omejenih 
območjih. Drugod vladajo le skrajno 
izkoriščanje, beda in revščina. Premnogi 
nimajo na razpolago niti osnovne hrane 
in čiste pitne vode. In teh je vse več …
Tudi na vse to vplivajo podnebne 

spremembe. Znanstveniki že dolgo opo-
zarjajo, da bodo posledice segrevanja 
planeta najhuje občutili tisti, ki so zanje 
najmanj krivi, saj ne proizvajajo, ne 
kupujejo, ne onesnažujejo, pač pa se iz 
dneva v dan borijo le za golo preživetje. 
Tudi to poletje smo na lastni koži 

občutili višanje temperatur. »Saj ni bilo 
hudega,« bo rekel, kdor je imel noč 
in dan prižgano klimatsko napravo. 
Izvedenci pa spet opozarjajo, da je bilo 
to poletje med najtoplejšimi v zadnjih 
letih. Italijanska zveza neposrednih 
obdelovalcev Coldiretti je celo ugoto-
vila, da je bilo leto 2020 najtoplejše v 

»Ali bomo ponovili usodne 
napake, ki smo jih na primer 
že storili z azbestom?«

Jedrske 
centrale ali 
vetrnice?
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Evropi v zadnjih 112 letih. Temperature 
so bile za več kot 2 stopinji nad obi-
čajnim sezonskim povprečjem. Zaradi 
segrevanja planeta se že vrsto let talijo 
tudi ledeniki, ki predstavljajo dragoce-
no rezervo vode. Gladina morja se viša. 
Nenadni, uničujoči vremenski pojavi so 
vse bolj pogosti. Hudim vremenskim 
 ujmam smo bili tudi v teh poletnih 
dneh priča tako v Italiji kot v Sloveniji. 
V ZDA pa so sredi avgusta zabeležili 
neznosno temperaturo nad 54 stopinj. 
Peklenska vročina je prizadela puščav-
sko Dolino smrti v zvezni državi Kalifor-
nija. To je že čakalnica pekla … Kalifor-
nijo pa so zlasti avgusta spet pustošili 
uničujoči požari.
Zaradi podnebnih sprememb se 

kmetovalci ne morejo zanašati na zago-
tovljen pridelek, kot se je to dogajalo v 
minulih letih. Nemški kmetje so na pri-
mer od države zahtevali znatno denarno 
pomoč za plačevanje zavarovalnin proti 
posledicam podnebnih sprememb, saj 
so v zadnjih letih zaradi višanja tempe-
ratur pridelali precej manj. 
Problem pa niso le odškodnine. 

Problem smo zlasti mi, ki upravljamo z 
naravo, kot da bi bila nam na razpola-
go. Sploh smo izgubili pravi odnos do 
okolja. Kmetovalci, ki se pritožujejo nad 
izgubo pridelka, večkrat uporabljajo fi-
tofarmacevtska sredstva, ki so škodljiva 
zdravju in kriva za množično umiranje 
čebel. Brez teh opraševalk pa je sploh 
pridelava naše hrane pod vprašajem. 
Intenzivna živinoreja sodi med tiste 
dejavnosti, ki – poleg etičnih vprašanj – 
povzročajo hujše onesnaženje kot kaka 
težka industrija. Ribiči, ki se večkrat 
pritožujejo zaradi slabega ulova, pa 
morje onesnažujejo s svojimi mrežami 
iz sintetičnih materialov, ki se večkrat 
potopijo in na morskem dnu še dolga 
desetletja »lovijo« in ubijajo morska 
bitja, ki se zapletejo vanje …
Glede na zgoraj povedano lahko 

rečemo, da je človek najbolj škodljiva 
vrsta na našem planetu. V paničnem 
strahu pred covidom-19 smo svet še do-
datno onesnažili s sintetičnimi maskami 

in plastičnimi rokavicami. Če bi samo 
videli, koliko jih je v morju, bi se zgrozili.
Koliko ljudi je pomislilo na to, da je 

širitev takih in podobnih virusov pove-
zana prav z našim odnosom do narave, 
do živali, in z našo prehrano? Množična 
druženja, ki jih naša ekonomija spod-
buja na vsakem koraku, so kot nalašč za 
širjenje virusov. A kdo se bo odpovedal 
dobičku? V nekaterih državah so prej 
odprli gostilne, pube in diskoteke kot pa 
šole in gledališča. Tudi to jasno nakazu-
je, kam gre ta svet …
Temeljnega sporočila tega čudnega 

obdobja, ki ga doživljamo, pa marsikdo 
še vedno ni razumel. Zemlja in živa bitja 
na njej niso naša last!

»Problem smo zlasti mi, 
ki upravljamo z naravo, 
kot da bi bila nam na razpolago.«

Zgoraj: hudi 
poletni požari 
v Kaliforniji 
(foto M. Becera, 
unsplash.com);
spodaj: množič-
nim druženjem 
se naša družba 
kljub virusu 
noče odpovedati 
(foto H. Lopes, 
pexel.com)
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MISLI ,  KI  KRATIJO SPANEC
Priporočena	na	48. 	literarnem	natečaju	revije	Mladika

Mojca Petaros

Dragi dnevnik,
ne morem verjet, da sta od začetka šole minila 

že 2 tedna! Mislila sem, da bo čas po koncu počit-
nic mineval počasneje, pa se mi zdaj še vedno zdi, 
da dnevi kar letijo.

Sicer se z nekaterimi novimi sošolci še nisem 
prav dobro spoznala, a z drugimi sem se tako dob-
ro ujela, da se mi zdi, da se poznamo že leta. Vsee-
no pa sem vesela, da imam še vedno ob sebi Laro: 
ne morem si predstavljat, da bi šolsko leto preži-
vela brez svoje najboljše prijateljice. Sicer bova 
morali malo omejit klepetanje, drugače naju bojo 
profesorji že prvi mesec ločili ;-P

Kljub temu, da smo tako rekoč komaj začeli s 
poukom, pa imamo že goooro domačih nalog :-( 
Kaže, da bo gimnazija zelo zahtevna …  Včeraj sva 
z nono celo popoldne reševali enačbe. Saj vem, saj 
vem … nona ve o matematiki še manj kot jaz. Sva 
se pa zato ogromno smejali! :-D Mislim, da bom 
še naprej delala naloge pri njej doma: res je, da mi 
tako vzamejo nekaj več časa, je pa delo bolj pri-
jetno. Poleg tega pri noni ne morem, recimo, pisat 
dnevnika: ona pač ne razume, kaj je to privacy :-P 
No, nihče ne more bit perfekten …

Zdaj pa bom šla pogledat, če je večerja že pri-
pravljena. Sestradana sem … Danes mi je Lara 
spet izmaknila polovico kosila. Res ne morem ra-
zumet, kako je lahko tako suha, če pa STALNO ne-
kaj jé. Še dobro, da le 2x na teden kosiva v šoli, 
drugače bi jaz začela hujšat …

Tvoja Janja

V trenutku, ko je dnevnik odložila na posteljo, 
je zaslišala hišni zvonec. »Le kdo bi lahko bil ob 
tej uri?« je presenečeno pomislila. Edina, ki jih je 
od časa do časa nenapovedano obiskala, je bila 
njena babica, ona pa je imela svoje ključe – ne bi ji 
bilo treba zvoniti.

»A lahko ti stopiš k vratom, Janja? Jaz imam 

 polne roke dela,« je iz kuhinje zaslišala mamin glas.
Vstala je, na hitro pospravila dnevnik na njego-

vo skrito mesto in stopila do domofona. »Kdo je?«
»Jaz sem, Anica,« se je z druge strani oglasil 

nekoliko nervozen glas.
»Mama, nona je!« je zaklicala Janja.
»No, kar odpri, da ne bo čakala na mrazu!«
Janja je pritisnila na gumb in počakala. Ko 

čez nekaj minut none ni bilo od nikoder, je odprla 
vrata in pokukala ven. Anica je še vedno stala pri 
glavnem vhodu in mrzlično brskala po žepih svo-
jega plašča.

»Nona!« jo je poklicala. »Nona, stopi noter! 
Prehladila se boš!«

Ni kazalo, da bi jo babica slišala, to pa Janje 
ni presenetilo: njen sluh je že dalj časa pešal. Za-
vzdihnila je in stekla do nje. »Nona! Ni dobro, da 
si tako dolgo na mrazu!«

»Oh, Janja, ti si,« jo je nona končno opazila. 
»Oprosti, toda res ne vem, kako se je lahko to zgo-
dilo ...«

»Kaj, ko bi se pogovorili noter, na toplem?« je 
rekla Janja in jo poskušala odvleči za sabo v hišo.

Toda Anica je trmasto vztrajala: »Ne, počakaj! 
Moram jih najti!«

»Kaj pa iščeš?«
»Res ne vem, kako se je to zgodilo! Jaz nikoli 

ničesar ne izgubim!« Stara gospa je bila res razbu-
rjena; ponavljala je eno in isto, Janji pa še vedno ni 
bilo jasno, kaj je pravzaprav narobe.

Uboga nona, je pomislila. Ko je pred dvema le-
toma njen mož, Janjin dedek, umrl, so jo namera-
vali preseliti v dom za ostarele, a se je Anica temu 
odločno uprla. In ker je bila umsko zdrava in je 
znala kar dobro skrbeti zase, niso več vztrajali. 
Navsezadnje je stanovala le nekaj ulic stran, zato 
so jo lahko dosegli v vsakem trenutku. A vendar ne 
more biti lahko, ko pri njeni starosti kar naenkrat 
ostaneš sam …
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Janja je do tistega dne še nikoli ni videla tako 
zmedene. Komaj ji je uspelo, da jo je spravila v 
hišo.

»Kje sta se pa vidve tako dolgo mudili?« ju je 
namesto pozdrava vprašala Janjina mama, ko sta 
stopili v kuhinjo. Odložila je kuhalnico, s katero je 
še malo prej mešala večerjo, in stopila k Anici, da 
bi ji pomagala sleči plašč. 

»Ne vem, zdi se mi, da je nona nekaj izgubila 
…« je odvrnila Janja in še ona vprašujoče pogle-
dala svojo babico.

»Ja,« je ta priznala z vzdihom. »Nikakor ne mo-
rem najti svojih ključev.«

Njena hči jo je zaskrbljeno pogledala. »A naših 
ključev? Si zato danes pozvonila?«

»Ja … no, vaših, ampak tudi svojih … saj veš, 
da imam vse v istem šopu …« skesano je pogleda-
la hčerko, kot da bi bila ona njena mama, sama pa 
majhen otrok, ki je nekaj nakuhal.

»Kako si pa zaklenila, preden si prišla sem?« 
Janjina mama ni počakala na odgovor, saj ga je ta-
koj razbrala iz Aničinega obraza: »Mama! Hiše ne 
moreš pustiti kar odklenjene!«

»Daj, mami, je vsaj Reks doma …« jo je skuša-
la pomiriti Janja.

Njena mama je utrujeno zavzdihnila. »Janja, 
popazi na večerjo, da se ne zažge. Jaz bom šla z 
nono domov,« je rekla hčerki, nato pa se je obrnila 
k mami: »Prepričana sem, da si ključe samo nekam 
založila. Jih bova že našli.«

»Hvala. In oprosti …« je odgovorila Anica in se 
pustila odvesti nazaj k vratom.

»Kmalu bom nazaj!« je v pozdrav še zaklicala 
Janjina mama, nato pa izginila.

*      *      *

Dragi dnevnik,
skrbi me za nono. Včeraj se je mami pozno vr-

nila domov: z očkom sva takrat že povečerjala. Ko 
me je prišla pozdravit v sobo, mi je zagotovila, da 
sta ključe našli in torej ni razloga za skrbi, vendar 
se mi je zdela zaskrbljena, zato sem se splazila na 
stopnice, da bi izvedela, kaj bo povedala očku … 
Kar sem slišala, ni dobro. 

Očitno ji peša spomin. Mama pravi, da je mo-
rala enkrat pozabit nekaj na štedilniku, saj so bile 
cunje za brisanje posode, ki visijo tam zraven, 
vse osmojene. Pomisli, kaj bi se zgodilo, če bi to 
 prepozno opazila! :-O Seveda pa nam nikoli ni 
 povedala za nezgodo … moja nona je preveč po-
nosna za kaj takega. A to še ni vse …

»Kaj si pa ti tako vneto zapisuješ?« Janja se je 
ob nenadnem šepetu zdrznila.

»Lara!« je očitajoče pogledala svojo prijateljico 
in se trudila, da bi tudi ona govorila tiho. »Pa ne, 
da zdaj še med poukom pišeš tisti svoj dnevnik,« je 
Lara zavila z očmi.

»Pa kaj, če …« je začela Janja, toda preglasno: 
profesorica se je jezno obrnila proti njima in pogo-
vora je bilo konec.

Komaj je pozvonilo, je Lara spet nagovorila 
Janjo: »Hej, oprosti za tisto prej. A vendar … Si 
prepričana, da je vse v redu? Kaj si morala tako 
nujno zapisati?«

Čeprav se ji ni preveč dalo govoriti o tem, je 
bila Janja hvaležna, da je imela prijateljico, ki jo je 
tako dobro poznala. Globoko je zavzdihnila: »Ne, 
ne, nič takega ni. Samo malo me skrbi za nono …«

»Nono Anico? Kaj pa je z njo?«
»No, najbrž nič, samo … spomin ji malo peša …«
»Pri tistih letih pa bo to ja normalno,« jo je Lara 

skušala pomiriti. »Še jaz se ne morem spomniti, kaj 
sem jedla včeraj za večerjo. Ali kaj je za nalogo pri 
matematiki. Ne morem si predstavljati, kaj bo šele, 
ko bom imela čez osemdeset let!«

Njen poskus, da bi Janjo spravila v boljšo voljo, 
je uspel: zasmejala se je. »No, moja nona jih ima 
komaj štiriinsedemdeset, vendar imaš prav. Najbrž 
me res ne bi smelo tako skrbeti.«

»Vidiš, pozitivno mišljenje je edino pametno,« 
je modro pripomnila Lara. »Zdaj pa pojdiva že en-
krat domov, saj me bo konec od lakote.«

*      *      *

Po šoli je Janja večkrat šla na kosilo k babici, saj 
sta njena starša delala tudi popoldne. Aničina kosi-
la so bila najboljša na svetu: Janja se je od obiskov 
pri njej ponavadi vrnila tako sita, da potem sploh ni 
mogla večerjati.

»Hej, nona, doma sem!« je zaklicala v pozdrav, 
ko je s torbo na ramah stopila v babičino hišo.

Njen pozdrav je bil seveda zaman: ko je Anica 
čez nekaj trenutkov stopila v dnevno sobo, je pre-
senečeno pogledala vnukinjo. »O, Janja, nisem te 
slišala,« je rekla. »Kar pridi v kuhinjo, kosilo je že 
pripravljeno.« 

V kuhinji je zraven male jedilne mize, kjer je 
bilo ob družinskih kosilih komaj dovolj prostora 
za vse štiri, ždel ogromen rjav pes. »Reks,« ga je 
 veselo pozdravila Janja, se sklonila k njemu in ga 
začela čohati. Reks ji je v pozdrav obliznil roko, 
s katero ga je božala, vendar se ni premaknil. V 



MLADIKA  7-8 • 2020  |  29

L I TER ATUR A

 trenutku, ko je babica z lonca odstranila pokrov-
ko in je po vsej kuhinji zadišalo po pečenki, pa je 
skočil na noge.

»O ne, ne boš,« ga je smeje pokarala Janja in 
ga zadržala, preden bi naskočil babico in jo podrl 
na tla. Šele ko je Anici uspelo pečenko spraviti 
na krožnike in jih varno odnesti na že pogrnjeno 
mizo, je Janja spustila psa. Hrano je gledal s še bolj 
hrepenečimi očmi kot Lara po šestih urah pouka. 
Bil je dovolj dobro vzgojen, da si nikoli ne bi upal 
česa pobrati z mize; je pa dovolj dolgo prosil, da se 
ga je Janja usmilila in mu odstopila košček mesa.

Takoj, ko je videl, da sta pojedli, je Reks stekel 
proti vratom in spet začel proseče cviliti. »Le zakaj 
je danes tako nemiren,« je bila presenečena Anica. 
Tudi Janji se je to zdelo čudno; nonin pes je bil 
ponavadi najubogljivejši na svetu.

Ker mu nista sledili do vrat, se je Reks vrnil v 
kuhinjo in začel s smrčkom dregati Janjo. Ni ji bilo 
težko ugotoviti, kaj hoče. »Nona … si ga danes že 
peljala ven?« je vprašala.

Babico je vprašanje zmedlo. »No … Mislim, 
da sem to storila zjutraj, kot ponavadi … Ampak 
zdaj, ko vprašaš … nisem prepričana. Mogoče mi 
je ušlo iz glave …« 

Janja je poskusila potlačiti svojo zaskrbljenost. 
Čisto normalno je, da pozablja, se je skušala pre-
pričati. Na glas pa je rekla: »No, ne skrbi, ga bom 
pa jaz peljala na sprehod. Saj mi paše, da grem po 
kosilu malo na zrak.« Rada je imela sprehode z 
Reksom: nonina pozabljivost ji je vendarle ponu-
dila lepo priložnost.

*      *      *

Med potjo je vzela mobitel in poklicala Laro.
»Hej, me že pogrešaš?« se je prijateljica takoj 

oglasila.
»Ne, samo … Se spomniš, kaj sva prej govorili 

o noni Anici?«
»Da se ji pač malo pozna starost?«
Janja je zavzdihnila: »To, ja. Ampak res je hudo, 

veš. Danes sploh ni peljala Reksa na sprehod.«
Lari se tudi to ni zdelo nič takega. »Lara, že leta 

gresta vsako jutro skupaj v park,« jo je Janja skuša-
la prepričati. »Se ti ne zdi malo … no, zaskrbljujo-
če, da je pozabila na nekaj, česar je tako vajena?«

Tokrat je tudi Lara zavzdihnila: »Joj, občutek 
imam, da sem se vrnila nazaj v času. Zdi se mi, da 
poslušam mami, ko jo je skrbelo za njeno mamo …«

To je Janjo še bolj vznemirilo: »Misliš nono 
Marjeto? Kaj ni ona že nekaj let v domu?«

»No, ja … Ampak to ne pomeni, da bo morala 
tudi Anica tja,« jo je Lara skušala pomiriti. »Moja 
nona ima hudo obliko demence, večino časa me 
sploh ne prepozna.«

»Demenco?!« Janja je nehote tako močno 
povlekla za povodec, da se je Reks zmedeno ozrl 
proti njej. Ko je slišala Larine besede, se ji je zaz-
delo, da je našla manjkajoči delček sestavljanke … 
ki pa ji je pokazal sliko, ki je ni želela videti.

»Ampak Janja … nikar ne potegni prehitrih 
zaključkov,« je z druge strani slišala Laro, ki je 
seveda opazila njeno razburjenje. Vendar ni mogla 
več slediti njenim besedam. Pustila je, da je neha-
la govoriti, nato pa na hitro zaključila telefonski 
pogovor.

*      *      *

Dragi dnevnik,
mama misli, da sem že zdavnaj šla spat, vendar 

vem, da nikoli ne bom zaspala, če tega ne zapi-
šem. Poguglala sem demenco. Saj vem, mogoče 
ima Lara prav in tega ne bi smela storit. Predv-
sem, ker nam vsi stalno ponavljajo, da je internet 
poln nezanesljivih informacij in bla bla … Vendar 
se nisem mogla zadržat.

Zdaj me je res strah. Kaj pa, če je nona res bol-
na? Lara pravi, da je njena nona sploh ne prepo-
zna več … to je še bolj grozno, kot če bi umrla. Ne, 
to ni res, tega nisem resno mislila. Vendar si ne 
morem predstavljat, kako bi to preživela. Si mis-
liš, da po vsem tem, kar sva skupaj doživeli, nona 
naenkrat ne bi več vedela, kdo sem? :-(

Vem, da si ne bi smela delat toliko skrbi samo 
zato, ker je postala pač malo pozabljiva. A si ne 
morem pomagat. Še predobro se spomnim, kako je 
bilo, ko je umrl nono … Takrat je kar nekaj časa 
trajalo, da sem nehala vsakič, ko so mi starši hote-
li kaj povedat, mislit na najhujše. Nisem si mogla 
pomagat: kadarkoli sta me poklicala na pogovor, 
je del mene s strahom pomislil na dan, ko sta mi 
povedala za nonota … Pa se je potem magari izka-
zalo, da ju je samo zanimalo, kaj hočem za kosilo. 
Vem, da se prej ali slej mora zgodit – kar se pač 
mora zgodit. Saj nočem, da me nona preživi. Pa 
vendar, zdaj res še nisem pripravljena na to …

»Janja! Kaj pa ti počneš ob tej uri s prižgano 
lučjo?« Janja se je zdrznila, ko je med vrati zagle-
dala svojo mamo. Že je hotela na hitro pospraviti 
dnevnik, se opravičiti in ugasniti luč, ko se ji je 
mama nenadoma približala. »Joj, Janja, si jokala?! 
Kaj se je zgodilo?«
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Del Janje je bil olajšan, da se je lahko zaupala 
mami, vendar ni bila prepričana, kako bi ji to po-
vedala, ne bi še njo po nepotrebnem skrbelo. »Nič, 
samo … Brskala sem po Googlu in … Pa saj so 
verjetno samo neumnosti.«

Mama je zavzdihnila. »Res ni dobro, da verjameš 
novicam na spletu. Predvsem, če te tako razburijo.« 
Sočutno je pogledala hčerko: »Kaj pa si odkrila?«

Janja je globoko zajela sapo in namesto, da bi 
odgovorila na vprašanje, izjavila: »Veš, nona je 
včeraj pozabila peljati Reksa na sprehod.«

Njena mama je zastokala: »Pa ne že spet … 
Ubogi kuža. Vendar ne razumem, kaj ima to opra-
viti s tvojo raziskavo.«

Janja jo je presenečeno pogledala: »Spet? Ho-
češ reči, da se je to že kdaj zgodilo?«

»No, ja, če ima veliko skrbi, ji pač uide iz spo-
mina,« je odvrnila mama.

»Torej se je to vedno dogajalo? Se tebi ne zdi, 
da je v zadnjem času nona bolj pozabljiva kot po-
navadi?«

»No … mogoče. Ampak to je z leti precej obi-
čajno,« mama je bila nad potekom pogovora vse 
bolj zmedena.

»Upam, da je res tako, ker …« je Janja končno 
priznala: »Prej sem poguglala demenco.«

Mama tega ni pričakovala: »Demenco? Oh, 
Janja …«

»Nekateri simptomi se skladajo,« je tiho nadal-
jevala Janja. »V zgodnji fazi demence začne bolnik 
izgubljati spomin, pozablja drobne, vsakodnevne 
zadeve. In včasih težko sledi pogovorom …« 

»V redu, v redu,« jo je mama nežno prekinila, 
preden bi na pamet zdrdrala vse, kar je ravnokar 
prebrala. »Vendar še vedno ne razumem, kaj si iz 
tega dognala. Misliš, da ima nona Anica demenco?«

»No, ja …« Janja je bila spet na robu solz. »Bo-
jim se, da bi se lahko to zgodilo.«

»Oh, Janjica …« mama je sedla k njej na poste-
ljo in jo objela. »Nima smisla, da se obremenjuješ 
s takimi rečmi.«

»Zakaj pa ne? Ti misliš, da je z nono vse v redu?«
»No, seveda tudi mene včasih skrbi,« je priznala 

mama. »Recimo zadnjič, ko je izgubila ključe. Si 
predstavljaš, da jih potem ne bi našli doma? Vendar 
iz takih incidentov še ne moreva sklepati, da gre za 
demenco. To so lahko le normalni znaki staranja.«

Očitno je imela Lara vendarle prav, je pomislila 
Janja. A si še vedno ni dala miru: »Kaj pa bomo 
storili, če je demenca?«

»Ja, nič. Noni bomo nudili ustrezno zdravljenje. 
Najbrž jo bomo morali peljati v dom za ostarele. 

Vendar nima smisla, da se že zdaj pogovarjamo o 
tem: saj veš, to bi jo le po nepotrebnem razburilo.«

Janja je nekaj časa v tišini premlevala, nato pa 
se je spet oglasila: »Veš … Larina babica ima de-
menco. Rekla je, da je večinoma niti ne prepozna.«

»Ja, to se pri bolnikih z demenco, predvsem sta-
rejših, dogaja,« je iskreno rekla mama in Janjo po-
mirjujoče pobožala po laseh. »Zato pa je tako važ-
no, da sedaj toliko časa preživljaš z nono, kajne? 
Ko ti še lahko kuha in se pogovarja s tabo … Ni-
koli pa ne smeš pozabiti, da te ima nona neskončno 
rada. To bo res tudi takrat, ko se mogoče zaradi 
bolezni ne bo več spomnila nate.«

Ker Janja ni več odgovorila, je njena mama 
vstala. »Upam, da si se malo pomirila,« je rekla. 
»Ampak zdaj moraš pa res zaspati. Jutri je poseben 
dan.« Ob zadnjih besedah se je nasmehnila.

Saj res, je pomislila Janja. Zaradi vseh skrbi z 
nono je skoraj pozabila, da ima naslednji dan rojst-
ni dan. Ta misel jo je spravila v malo boljšo voljo 
in ji pomagala, da je hitreje zaspala.

*      *      *

Dragi dnevnik,
danes zjutraj sem si rekla, da ne bom dovolila, 

da mi karkoli pokvari rojstni dan – ne šola, ne no-
nino zdravje, nič. Danes je moj dan, in poskrbela 
bom samo za to, da bo karseda lep.

No, in mislim, da mi je uspelo :-D Čez eno uro 
grem k Lari, da bova gledali Notting Hill (ne, ni-
sva se ga še naveličali) in se nažrli vseh mogočih 
sladkarij, ki so danes pač dovoljene. To bo pa le 
lep zaključek dneva, ki se je že začel odlično. Pa 
čeprav me je že navsezgodaj (po slabo prespani 
noči) zbudil pasji lajež.

V naši hiši psov ne slišimo pogosto … in čeprav 
sem želela verjeti, da bi lahko bil psiček moje da-
rilo za rojstni dan, sem se morala sprijazniti z mis-
lijo, da očkova alergija ni mogla kar izginiti čez 
noč. Bil je Reks! :-) Nona je prišla k nam, da bi mi 
kot rojstnodnevno presenečenje za zajtrk pripravi-
la palačinke!

Ne glede na to, kako rada imam palačinke (no, 
pravzaprav vse, kar pripravi nona), kako rada se 
igram z Reksom in kako rada sedem z nono za mizo 
… Najboljši del presenečenja je bil nedvomno ta, 
da nona kljub nedavnim dogodkom na moj rojstni 
dan ni pozabila.

Spomnila se je! <3
Tvoja Janja
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L I TER ATUR A

PSEVDOGRAFI

Luka Martin Tomažič

I. 
Ob njiju so ležali predmeti.  
Negibna drevesa, kamni, neme živali. 
Tudi sama še nista bila budna.
V polsnu sta izrekla besede  
in mračne, brezbarvne podobe 
so zavzdihnile in postale prosojne meglice.
Glasova sta se povezala v tih, previden napev.  
Samo izbrani verzi so sijali s predirno svetlobo.
Njune zenice so z žarki rezale tančice 
in prvič sta uvidela,  
kako razpadata njuni telesi.
Pred njima je stala spolzka žival.
Dokler ni trepetala, 
sta bila pod njenim gospostvom.

II. 
Kajn, bitte, nein.

Zgolj sebi daruješ, 
čeprav naju hrani volkulja 
in ovčji zbor bleja 
v raztrganem čaščenju,  
da preglasi zobovje, 
ki škrta, belo in odločno.

Lačni pašnik zbira slino, 
snažilec najinih teles, 
ta, ki pregrizne popkovino,  
ki si hitel jo razvozlat.

Moj brat,  
sedaj sem ti samo še v breme.

Zakoplji me na travniku,  
naj najina kri tuli do Arkadije.

III. 
Ura je, ko zardim in zašumim, 
s šelestenjem o gorečem bodalu.

Postava veli, da zamahnem ob zadnjem udarcu,  
Njemu v čast.

Dlan se dvigne in obvisi.

Kar sem imenoval obred in žrtvovanje, 
postane upor zoper silno težnost.

Kot jutro se bliža oven, kosmati odrešenik.

Požene se, volneni junak,  
v globoki prepad.

IV. 
Ko sem jedel glive v puščavi, sem odkril 
dolge reke med belimi skalami.
Ni bilo lahko priznati, da slišim šumenje, 
neskončne veletoke, 
in ne zgolj prhutanje ptic, 
ki so s krili zadevale ob brežine, 
v tisti ostri, izklesani strugi.
Tedaj sem govoril, 
da valovi in veter šepetajo 
o Njem, ki bo prišel.

V. 
Razbeljen križ,  
pod njim pa valujoče trnje.
Sedaj utekočinjen, 
v sragah polzi v dolino. 
Po vseh krajinah se je razrasel, 
povrgel je svete plodove. 
Samo eden je zrasel v mogočno drevo.



ANTENA

32  |  MLADIKA  7-8 • 2020

ODL I KOVANA  P R OF.  ED I  GOBEC  I N  A L P I N I ST  D I NKO  BER TONCEL J
Predsednik Republike Slovenije je maja in junija podelil red za zasluge profesorju, raziskovalcu in 

publicistu Ediju Gobcu iz Clevelanda v ZDA »za življenjsko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije in 
obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu«, medaljo za zasluge pa alpinistu, prvemu slovenske-
mu himalajcu in pisatelju Dinku Bertonclju iz Bariloč v Argentini »za osebni prispevek h krepitvi vezi med 
ljudmi dveh narodov in držav«, ki ga daje »kot argentinski rojak ter vrhunski športnik in pisatelj«.
Zaradi pandemije dolgo ni bilo mogoče izpeljati slovesne vročitve odlikovanj. Prof. Ediju Gobcu, ki je 

pri 94 letih živahno ustvarjalen, je odlikovanje vročila generalna konzulka v Clevelandu Alenka Jerak 30. 
avgusta med slovesnostjo na Slovenski pristavi v Harpersfieldu pri Clevelandu. Tam je nagrajenec imel 
tudi navdušujoč govor, v katerem je strnil svoje poglede na izjemne Slovence v svetu in na rojake, ki so 
zaslužni, da ameriški Slovenci še naprej živijo.

R OMANJE  TR EH  S LOV EN I J
32. Romanje treh Slovenij na Sv. Višarje, ki ga prirejata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izse-

ljenskih duhovnikov v Evropi, je bilo letos 2. avgusta. V imenu prirediteljev je udeležence nagovoril 
msgr. Janez Pucelj iz Münchna. Pozdravila jih je tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu 
dr. Helena Jaklitsch.
Odmevno predavanje Sto let upora, obljub in prevar – Koroški Slovenci med samobitnostjo in 

povezovanjem s celotnim narodnim telesom je imel župnik in dekan v Bilčovsu na Koroškem, kul-
turni delavec ter predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu mag. Janko Krištof. Ob 100-letnici 
koroškega plebiscita je razmišljal o položaju rojakov v Avstriji, a tudi o njihovem stanju duha in o 
svoji osebni poti. Nato je – na prostem zaradi koronavirusa – z nekaj sobrati somaševal, pridigal pa 
je msgr. Pucelj. Izvedbo kulturnega sporeda je okrnilo slabo vreme.
Krištofovo predavanje bo v celoti objavilo skupaj z odmevi nanj glasilo Zveze slovenskih izseljen-

skih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi za verska, kulturna in narodna vpraša-
nja Naša luč, katerega glavni urednik je msgr. Pucelj, odgovorni urednik pa Lenart Rihar (elektronski 
naslov uredništva: rafaelova.druzba@siol.net).

Levo: predavatelj mag. Janko Krištof; desno: Spričo ukrepov zaradi pandemije razredčeni udeleženci pri maši 
na Sv. Višarjah (foto: Jernej Markelj)
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V ODSTVO  ZCPZ
Zveza cerkvenih pevskih 

zborov iz Trsta je imela v začet-
ku septembra občni zbor, na 
prvi seji njenega obnovljenega 
izvršnega odbora pa je bila kot 
predsednica potrjena Rossana 
Paliaga. Podpredsednica je Mari-
ja Brecelj, tajnica Alenka Cergol, 
ki ostaja tudi dirigentka Združe-
nega zbora ZCPZ.

DVOR ANA  P R I  S V .  V I DU
V župniji sv. Vida v Clevelandu 

(ZDA) se nadaljuje delo za izgrad-
njo župnijske dvorane za krajev-
ne verske, vzgojne, družbene in 
kulturne potrebe. Zamisel se je 
rodila že leta 2003, odobrili pa 
sta jo tako škofija kot občina. Za 
dvorano in parkirišče je gradbeni 
odbor pod vodstom župnika, da-
nes zlatomašnika Jožeta Božnar-
ja odkupil več bližnjih parcel in 
zbral 1.700.000 dolarjev. Objekt, 
ki bo skupno stal 3.300.000 do-
larjev, mislijo dokončati spomla-
di prihodnje leto.

PR AZN I K  P R I MOR SK E
Dan vrnitve Primorske k matič-

ni domovini, ki je v Sloveniji na 15. 
september državni praznik (ne pa 
dela prost dan), so 12. septembra 
praznovali v Vojašnici slovenskih 
pomorščakov v Ankaranu s prosla-
vo Skupaj, pred odprtim morjem. 
Režijo je podpisal Marko Sosič, 
scenografijo pa Peter Furlan.
Zaradi zdravstvenih ukrepov 

ni bila odprta za javnost in so se 
je udeležili le zastopniki vojske in 
mornarice, zastavonoše ter pred-
stavniki oblasti, potekala pa je v 
neposrednem prenosu elektron-
skih medijev. Govorila sta pred-
sednik republike Borut Pahor 
in nekdanja kulturna ministrica 
Majda Širca.

GR ANDOVA  ZGODOV I NA  V  I TA L I J ANŠČ I N I
Goriška Mohorjeva družba 

se je odločila za pomemben 
podvig, ki naj na krajevni in 
državni ravni zbliža Slovence 
in Italijane s pomočjo znanja. 
Dala je prevesti Malo zgodovi-
no Slovenije, ki jo je leta 2008 
pri Celjski Mohorjevi družbi 
izdal dr. Stane Granda, in jo ob-
javila v okusno oblikovani knji-
gi na 376 straneh z naslovom 
Breve storia della Slovenia. 
Prevedel jo je prof. Luigi Pul-
virenti iz Rima, uredil pa prof. 
Peter Černic. Gre za zgodovino 
slovenskega prostora od kamene dobe do današnjih dni v štirih 
poglavjih, izmed katerih je četrto posvečeno slovenski državi.

SLOV ENSK I  ZNAMK I  OB  OBL ETN I CAH
Pošta Slovenije je ob stoletnici požiga Narodnega doma v 

 Trstu in 90-letnici ustrelitve bazoviških junakov 13. julija izda-
la dve spominski znamki, obe v nakladi 40.000 primerkov in z 
zaključ kom prodaje 13. julija 2021.
Na prvi, ki ima nominalo B (0,69 €: razglednice in navadna 

pisma s težo do 50 gramov v notranjem poštnem prometu) 
in jo je oblikoval Marko Prah, je podoba Fabianijeve stavbe z 
izsekom, ki opozarja na požig. Izšel je tudi ovitek prvega dne; 
na žigu prvega dne, ki tudi predstavja Narodni dom, pa je zapi-
sana pošta Koper/
Capodistria.
Na drugi znam-

ki, ki ima nomi-
nalo 0,82 € (za 
navadna pisma v 
notranjem pro-
metu s težo od 50 
do 100 g) in jo je 
oblikoval Borut Bončina, 
je stilizirani spomenik 
na bazovski gmajni. Še 
drugačna stilizacija je na 
žigu prvega dne, izdanem 
na pošti Sežana. Na ovit-
ku prvega dne so imena 
štirih bazoviških junakov.
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NARODN I  DOM  I N  BAZOV I CA
S somaševanjem, ki ga je 6. septembra zvečer vodil v župnijski cerkvi v Bazovici ljubljanski nadškof 

in predsednik Slovenske škofovske konference p. Stanislav Zore, ter nato prav tam z govorom senator-
ke Tatjane Rojc se je končal niz osrednjih prireditev ob letošnjih za Slovence v Italiji posebno pomenlji-
vih obletnicah. Gre za 100-letnico požiga Narodnega doma in 90-letnico ustrelitve bazoviških junakov.
Prvotne načrte o zelo razvejanih pobudah je prekrižala pandemija covid-19, tako da so nekatere 

odpadle, druge pa so prenešene za nedoločen čas.
Prejšnja Mladika je izšla kak dan po svečanostih v Bazovici in Trstu 13. julija, ta številka pa gre v 

tiskarno tik po Bazovici 2020, zato je podrobna obravnava niza dogodkov deloma prepozna deloma 
nekoristna, saj so o obeleževanju obeh obletnic obširno poročali radio, televizija in tiskani mediji.  Zato 
le bistvena kronika najpomembnejših dogodkov.

 
NAR ODN I  DOM

Na samo stoletnico tragedije oziroma fašističnega zločina so se 13. julija v Trstu zbrali ministri, di-
plomati in krajevni upravitelji iz Italije in Slovenije, zastopniki tržaške univerze, deželnih, občinskih in 
drugih oblasti. Skupno s predsednikoma obeh zamejskih krovnih organizacij so zastopniki italijanskih 
ustanov pred predsednikoma obeh držav, Sergiom Mattarello in Borutom Pahorjem, podpisali protokol 
o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti. V njem je zapisano, da bo primerno popravljen 
19. člen zaščitnega zakona in da bo stavba brezplačno predana v last Fundaciji Narodni dom, ki sta jo v 
ta namen ustanovila Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza. Univerza, ki 
je lastnik Narodnega doma, bo dobila novo stav-
bo za svoje oddelke za prevajalce in tolmače, 
kar bo sad zamenjav nepremičnin med državo, 
univerzo in občino ter finančnih posegov države, 
tako da bo zahtevni postopek kar dolgotrajen.
Oba predsednika sta pričevalcu o požigu, 

pisatelju Borisu Pahorju, izročila najvišji državni 
odlikovanji obeh držav, po koncu vseh uradnih 
srečanj pa se je pred Narodnim domom zbrala 
množica pretežno slovenskih ljudi, ki so ob 
petju in nagovorih dali duška svojim občutkom 
z neskončnim aplavzom.

Zgoraj: skupna slika slovenskih in italijanskih predstavnikov; levo: podpisovanje spominske knjige v Narodnem 
domu; desno: odlikovanje pisatelja Borisa Pahorja
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SPOMEN I K A  NA  BAZOV SK I  GM A JN I
Pred vsem tem pa sta predsednika Mattarella in Pahor opravila prelomno gesto na gmajni pri Bazo-

vici. V tišini sta se, z roko v roki, med polaganjem dveh skupnih vencev s trakoma v barvah italijanske in 
slovenske trobojnice ob častni straži italijanske predsedniške garde in plapolanju italijanske, slovenske 
ter evropske zastave zadržala tako pred italijanskim državnim spomenikom za žrtve povojnih pobojev v 
kraških breznih kot pred spomenikom bazoviških junakov.

9 0 -L ETN I CA  STR ELOV  P R I  BAZOV I C I

Osrednja spominska prireditev pred spomenikom na kraju ustrelitve bazoviških junakov je bila 6. 
septembra popoldne v neposrednem radijskem in televizijskenm prenosu, za katerega je z režijo Marije 
Brecelj poskrbel slovenski program Deželnega sedeža RAI v Trstu.
Udeležence so pozdravili tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik slovenskega Državnega zbo-

ra Igor Zorčič (slovensko vlado je zastopala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena 
 Jaklitsch), nečakinja Ferda Bidovca Maria Bidovec in predsednik Odbora za proslavo bazoviških juna-
kov pri Narodni in študijski knjižnici Milan Pahor. Osrednja govornika pa sta bila predsednik Deželnega 
zavoda za zgodovino odporništva in sodobnosti Furlanije Julijske krajine Mauro Gialuz (v italijanščini) 
ter deželni predsednik Slovenske skupnosti odvetnik Peter Močnik. Kulturni program je oblikovala 
skupina Martina Feri Band.
Dan se je začel ob 6.43 z nastopom recitatorjev Kluba Mladi TIGR na kraju ustrelitve, čemur sta sledi-

la začetek planinskega spominskega pohoda in slovesnost pred grobom junakov na pokopališču pri  
Sv. Ani v Trstu, kjer je spregovorila mlajša kulturna delavka Neža Kravos. Dan se je končal z že omenje-
nim dogodkom v cerkvi v Bazovici.
Pred spomenikom bazoviških junakov pred rektoratom univerze v Ljubljani je bila tradicionalna 

svečanost 4. septembra. Spregovorili so časnikar Peter Verč, prorektorica Tanja Dimitrović, predsednik 
Društva TIGR Gorazd Humar in ljubljanski podžupan Dejan Crnek.
Popoldne istega dne je bila še svečanost pred spomenikom v Prešernovem gaju v Kranju. Tam so 

spregovorili slovenski predsednik Borut Pahor, kranjski župan Matjaž Rakovec in občinski odbornik iz 
Doberdoba Danijel Jarc, ki je prebral govor zadržanega župana Fabia Vizintina. Občina Kranj je pripravi-
la tudi razstavo pred Mestno knjižnico Kranj, da je v sliki in besedi predstavila glavne akterje in dogod-
ke v boju za slovenstvo in uporu proti fašizmu pred devetdesetimi leti.
Povsod so bili ob govorih tudi pevski nastopi, častna straža skavtov in tabornikov, praporščaki in 

polaganje vencev.

Peter Močnik pred spomenikom v Bazovici (foto I. Gabrovec); Borut Pahor v Kranju (foto Tweeter @BorutPahor)
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100 -LETNI CA  ROJSTVA  DR .  BR ANKE  SUŠNI K
Ob 100-letnici rojstva antropologinje, etnologinje 

in jezikoslovke dr. Branislave Sušnik (Medvode, 1920 
– Asuncion, 1996), ki je živela in delovala v Paragvaju, 
so se svoje rojakinje 3. julija spomnili v Medvodah. 
Občina je nekaj dni pred občinskim praznikom po njej 
poimenovala park v središču mesta in pripravila razsta-
vo na prostem Bivališča Branislave Sušnik. Odkrili so 
tudi spominsko ploščo, posvečeno Sušnikovi, kot prvo 
v vrsti predvidenih obeležij znanim Medvodčanom na 
spominski steni Obrazi sotočja. Odkrila sta jo akade-
mik dr. Boštjan Žekš s paragvajskim veleposlanikom 
dr. Juanom Franciscom Facettijem. Žekš, ki je zastopal 
predsednika Boruta Pahorja, je imel tudi osrednji govor. 
Ob začetku slavnostne seje občinskega sveta pa je pri-
zadevanja za priznanje veličine dr. Sušnikove pozdravila 
tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. 
Helena Jaklitsch.

POK LON  NA  R ABU
Na spominskem območju nekdanjega 

italijanskega fašističnega taborišča na Rabu 
sta se 5. septembra prvič skupno poklonila 
slovenskim in hrvaškim žrtvam predsednika 
obeh držav, Borut Pahor in Zoran Milanović.

P LOŠČA  ZA  DR AMAT I K A  JOS I PA  TAV ČAR J A
Na Bunčetovi domačiji v Dutovljah, kjer se je rodil 

31. julija 1920, so ob stoletnici rojstva odkrili ploščo v 
spomin na tržaškega šolnika in pisatelja Josipa Tavčarja, 
ki je umrl leta 1989 v Trstu. Še pred diplomo na univerzi 
v Neaplju je v letih 1945–48 poučeval na slovenskih in 
italijanskih šolah v Kopru, nato do upokojitve leta 1988 
angleščino na slovenskih šolah v Trstu. V Trstu je ves čas 
sodeloval z Radiom Trst A, zlasti pa s Slovenskim stalnim 
gledališčem, kjer je bil v letih 1960–81 prej umetniški 
vodja in dramaturg, nato predsednik upravnega sveta.
Pisati je začel v italijanščini, nakar se je uveljavil kot 

pisec radijskih in gledaliških del, novel in črtic. Napisal 
je deset daljših gledaliških iger. Kot esejist in kritik pa 
je bil posrednik med slovensko in italijansko kulturo, 
saj je v italijanščini objavljal zapise o slovenski kulturi, v 
slovenščini pa o sodobni italijanski književnosti.

UMR LA  J E  ŠOLN I CA  SR EČKA  ČER NE  AR TAČ
Na svojem domu na Opčinah je 29. avgusta preminila 

učiteljica in pesnica Srečka Černe, vdova po profesor-
ju in kulturnem delavcu Ivanu Artaču. Rodila se je 26. 
novembra 1925 v Solkanu in maturirala na učiteljišču v 
Gorici leta 1942. Po vojni je poučevala v Kanalu in tam 
kot kolego spoznala bodočega moža. Z družino je po-
tem živela na Opčinah. Najdlje je poučevala na Colu in v 
pokoj stopila leta 1986. Pesmi je objavljala v Koledarju 
Goriške Mohorjeve družbe, Novem glasu in openski Naši 
besedi. Pri Goriški Mohorjevi družbi je leta 2018 izšla 
njena zbirka Drobtinice življenja.

UMR L  J E  L A ZAR I ST  ANTON  PUST
V Ljubljani je 1. avgusta umrl lazarist, du-

hovnik in plodni publicist Anton Pust. Rodil 
se je 12. aprila 1934 v Gornjem Globodolu 
v župniji Mirna Peč. V domačem kraju je bil 
častni občan. Med drugim mu je posvetil 
več domoznanskih in zgodovinskih knjig in 
brošur. Kot raziskovalec in publicist je pisal 
tudi o slovenskih lazaristih, osrednjo po-
zornost pa je posvetil mučencem in drugim 
žrtvam komunizma v Sloveniji, na primer 
žrtvam cerkljanske tragedije, Emilu Keteju, 
Izidorju Zavadlavu, Veri Lestan, Antonu Vov-
ku in drugim. Leta 1994 je izšla prva izdaja 
monumentalnega zbornika Palme mučeni-
štva, Ubiti in pomorjeni slovenski duhovni-
ki, redovniki in bogoslovci in nekateri verni 
laiki, katere soavtorja sta z njim bila duhov-
nika Zdravko Reven in Božidar Slapšak.
V Misijonsko družbo je vstopil leta 1957 

v Beogradu, v duhovnika pa je bil posvečen 
leta 1965 v Zagrebu. Deloval je na lazaristov-
skih postojankah v Sloveniji, Srbiji, Hrvaški 
in Makedoniji. Dolgo je živel na Mirenskem 
gradu, zadnja leta pa v duhovniškem domu 
v Ljubljani. Kot ljudski misijonar je opravil 
159 misijonov po župnijah in pomagal so-
bratom pri pastoralnem delu.

R AZSTAV A  V I KTOR JA  GODN I ČA
V okviru praznovanja zavetnika sv. Roka 

so v Nabrežini 14. avgusta ob stoletnici 
rojstva odprli slikarsko razstavo domačina, 
salezijanskega duhovnika Viktorja Godniča 
(Nabrežina, 1920 – Gorica, 2013). Sprva je 
bil poklicni nogometaš, nato je stopil med 
salezijance in bil leta 1955 v Padovi posve-
čen v duhovnika kot član inšpektorata za 
italijanski severovzhod. Deloval je v Venetu 
in Gorici, a kakih 30 let je duhovno oskrbo-
val tudi goste nabrežinskega sanatorija. Bil 
je nadarjen slikar in pesnik. Na razstavi je o 
njem spregovoril Ivan Vogrič.
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FOR UM  EV R OPSK E  ZNANOST I  V  TR STU 

Od 2. do 6. septembra se je v Trstu odvijal Odprti forum evropske znanosti (Euroscience Open Fo-
rum, ESOF 2020). Šlo je za osrednji dogodek, ki ga je priredil Trst kot evropska prestolnica znanosti v 
obdobju 2018–2020. Petdnevno srečanje sta uvedla italijanski minister za visoko šolstvo in znanost 
Gaetano Manfredi ter vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sklenila pa sta ga predsednik 
italijanske vlade Giuseppe Conte in minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli. Na njem se je 
zvrstilo kakih 180 predavanj, ki jih je oblikovalo okrog 800 strokovnjakov z vseh področij sodobne 
znanosti in tehnologije, med drugimi nobelovca Barry Barish in Ade Yonath, ameriški ekonomist 
Jeffrey Sachs in guverner Banke Italije Ignazio Visco.
ESOF 2020 bi po prvotnih načrtih moral biti na sporedu na začetku julija, vendar je koronavirus 

prisilil prireditelje, da so ga preložili za dva meseca. Pandemija je sploh vsestransko zaznamovala ta 
dogodek. Udeležba je bila po sili razmer večinoma virtualna (prek računalnikov so se z njim povezali 
obiskovalci iz 52 držav), fizično prisotni na kraju dogajanja so morali spoštovati stroge varnostne pred-
pise, problemi, povezani s koronavirusom, pa so bili tudi v središču mnogih predavanj oz. okroglih 
miz, na katerih so nastopati večinoma strokovnjaki iz evropskih držav, seveda tudi iz Slovenije.
Ob strokovnih soočenjih in razpravah je bila v novem kongresnem centru na območju starega 

tržaškega pristanišča na ogled vrsta razstav. Posebej naj omenimo trojezično slovensko-itali-
jansko-angleško predstavitev evropskega projekta LightingSolutions, pri kateri je sodeloval Svet 
slovenskih organizacij kot eden izmed nosilnih partnerjev. Namen projekta je izboljšati energetsko 
učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah.
Slovenci v Italiji pa so ob znanstvenem forumu tudi neposredno opozorili nase. Slovenski razis-

kovalni inštitut je namreč v okviru spremljevalnih prireditev v tržaškem Narodnem domu predstavil 
zbornik v angleščini A Community at the Heart of Europe: Slovenes in Italy and the Challenges of the 
Third Millenium, ki je pravkar izšel pri angleški založbi Cambridge Scholars Publishing. To študijo več 
avtorjev sta leta 2017 v Trstu izdala Slovenski raziskovalni inštitut in Založništvo tržaškega tiska pod 
naslovom Skupnost v središču Evrope, Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega 
tisočletja. Še pred tem pa je izšla v italijanščini (Una comunità nel cuore dell’Europa, Gli sloveni in 
Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, Carocci editore, Roma 2016).
Odprti forumi evropske znanosti se dogajajo vsako drugo leto pod okriljem združenja evropskih 

raziskovalcev Euroscience. Doslej so se zvrtili v Stockholmu (2004), Münchnu (2006), Barceloni 
(2008), Turinu (2010), Dublinu (2012), Kopenhagnu (2014), Manchestru (2016), Toulousu (2018) in v 
Trstu (2020), čez dve leti pa se bo prireditev preselila v nizozemski Leiden.

Predstavitev evropskega projekta LightingSolutions; desno: Ivo Corva (SSO) in veleposlanik Tomaž Kunstelj
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PR V A  S LOV ENKA  V  HR V AŠK EM  PAR L AMENTU
Na hrvaških parlamentarnih volitvah 5. julija je prvič dosegla 

štiriletni mandat v saboru samostojne in demokratične Hrvaške 
Slovenka. To je podpredsednica slovenskega društva Nagelj iz 
Varaždina, v Celju rojena Barbara Antolič Vupera. Izvoljena je 
bila na listi opozicijske socialdemokratske stranke SDP.
Slovencev na Hrvaškem je po uradnih podatkih 10.500. Njiho-

vo število upada. V posebnem okrožju za zajamčenega predstav-
nika slovenske, albanske, bošnjaške, črnogorske in severnoma-
kedonske skupnosti tudi tokrat ni bilo slovenskih kandidatov, 
ponovno pa je bila izvoljena Albanka Ermina Lekaj Prljaskaj.
Za 22 priznanih manjšinskih skupnosti je v saboru zajamčenih 

osem poslancev. Furio Radin je bil kot edini kandidat italijanske 
manjšine na Hrvaškem izvoljen že osmič, prejel pa je 890 glasov 
(na prejšnjih volitvah 2.338, volilnih upravičencev pa je 17.000).

R OMANJE  TR EH  NAR ODOV
Na Sv. Višarjah je bilo 25. julija 

tradicionalno Romanje treh naro-
dov, posvečeno 660-letnici najdbe 
podobe višarske Matere Božje. 
Somaševali so škofje iz Vidma, Lju-
bljane, Kopra in Celovca Mazzoca-
to, Zore, Bizjak in Marketz.

NAGRAJENI  DRAGO JANČAR
V Salzburgu so na slovesnosti, ki 

so jo sooblikovali avstrijska ministri-
ca za kulturo Andrea Mayer, pred-
sednik Alexander Van der Bellen in 
slavnostna govornica Katja Gasser 
z oddelka za literaturo na javni 
radioteleviziji ORF, 3. avgusta vročili 
slovenskemu pisatelju Dragu Jan-
čarju avstrijsko državno nagrado za 
evropsko književnost. Pri občinstvu, 
ki ga pozna po številnih prevodih v 
nemščino, posebej odmeva njegov 
zadnji roman In ljubezen tudi, ki ga 
je prevedla Daniela Kocmut.

PONAT I S  HUDE  P R AV DE
Pri založbi Nova obzorja v 

Ljubljani so ponatisnili »povest iz 
domobranskega življenja« Huda 
pravda, ki jo je napisal zdomski 
pisatelj Lojze Ilija (Sp. Brnik, 1905 
– Venezuela, 1982). Knjiga je prvič 
izšla leta 1971 pri Slovenski kultur-
ni akciji v Buenos Airesu. Ponatis-
njena je tudi takratna spremna 
beseda dr. Tineta Debeljaka, nove 
pa so uvodne besede Mira Petka.

P LAK ETA  ZA  ZSK P
V Novi Gorici je ob letošnjem 

občinskem prazniku župan 
Klemen Miklavič med priznanji 
Mestne občine Nova Gorica 4. sep-
tembra vročil plaketo tudi pred-
sednici Zveze slovenske katoliške 
prosvete, ki zajema društva na 
Goriškem in Videmskem, Franki 
Padovan.

OSEM  POL ETN I H  SK AV TSK I H  TABOROV

Kljub omejitvam zaradi pandemije je Slovenska zamej-
ska skavtska organizacija izpeljala načrtovane poletne 
tabore. Na nekaterih so tudi obljubili novi člani in članice.
Goriški del SZSO je priredil od 7. do 12. julija tabor za vol-

čiče in volkuljice v Čepovanu, od 19. do 28. julija pa tabor 
izvidnikov in vodnic v Gojačah. Klan roverjev in popotnic je 
imel potovalni tabor v Karniji od 2. do 9. avgusta.
Tržaški del SZSO je imel od 18. do 26. julija tabor za vse 

izvidnike in vodnice v Čezsoči. Tam mu je od 28. julija do 
2. avgusta sledil tabor volčičev in volkuljic kraškega krdela 
Rdečih tačk. Tržaško krdelo Rdeče rože je imelo od 27. julija 
do 1. avgusta tabor v Mačkoljah. Klan roverjev in popotnic 
s Krasa (Hud’ klan) je imel tabor in služenje v Čezsoči od 4. 
do 11. avgusta, tržaški klan L’pu počase pa je izpeljal tabor 
v Ukvah in okolici od 10. do 14. avgusta.

Goriški klan na potovalnem taboru v Karniji (foto noviglas.eu)
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ŠKOF  S LOV ENSK EGA  I ZVOR A  V  CL EV EL ANDU
Potem ko je škof iz Clevelanda Nelson Perez februarja 

postal nadškof v Filadelfiji, je papež julija imenoval za 
novega, 12. škofa v »ameriški Ljubljani« škofa iz Greens-
burga v Pensilvaniji Edwarda Charlesa Malesica. V škofiji 
sta sicer še njegov upokojeni starejši predhodnik msgr. 
Pilla in upokojeni pomožni škof msgr. Gries.
To je od Barage dalje 12. škof v ZDA, ki je Slovenec ali 

slovenskih korenin.
Msgr. Malesic ima 102 leti starega slovenskega očeta, 

medtem ko je bila njegova mati nemškega rodu. Njego-
va družina je sicer obiskovala nemško narodno župnijo, 
vendar je dolga leta včlanjena v krajevno društvo KSKJ 
(Kranjsko slovenske katoliške jednote). Novi clevelandski 
škof se je rodil 14. avgusta 1960 v Harrisburgu. V duhovni-
ka je bil posvečen leta 1987. Študiral je najprej biologijo, 
potem filozofijo, teologijo in cerkveno pravo. Delal je v 
dušnem pastirstvu in na cerkvenem sodišču. Leta 2015 
je bil imenovan za škofa v Greensburgu, kjer je 138.000 
katoličanov. V škofiji Cleveland pa jih je 700.000, porazde-
ljenih v 185 župnij.

POK LON  M ATER I  BOŽJ I
V soboto, 5. septembra 2020, je na 

predvečer 72. Marijanskega shoda 
Zveza cerkvenih pevskih zborov iz 
Trsta priredila poklon Materi božji z 
naslovom Marija, skoz' življenje, ki so 
ga oblikovali člani ZCPZ. Pod šoto-
rom v Parku Finžgarjevega doma na 
Opčinah v odsotnosti občinstva in ob 
upoštevanju pravil, ki jih predvideva 
protokol za preprečevanje okužbe 
s covidom-19, so se udeleženci s 
pesmijo priporočili Mariji. Molitve-
no srečanje je s krajšimi duhovnimi 
mislimi povezovala Majda Cibic. To je 
bila krasna priložnost, da so cerkveni 
pevci lahko spet zapeli v čast Nebe-
ški Materi, čeprav v zahtevnih razme-
rah, ki jih pogojuje koronačas.

MALA  GL EDAL I ŠK A  ŠOLA
V tednu od 31. avgusta do 4. septembra 2020 je bil v parku Marijanišča na Opčinah že 18. polet-

ni gledališki tečaj, ki ga organizirata Radijski oder in Slovenska prosveta iz Trsta, Mala gledališka 
šola Matejke Peterlin. Pobuda, ki je namenjena otrokom osnovne in nižje srednje šole, je navad-
no ob zaključku šolskega leta, letos pa so jo izjemno prenesli na jesenski čas zaradi izrednih 
razmer, ki jih zahteva epidemija covid-19. Zato je bilo tudi omejeno število sodelujočih otrok. 
Vsekakor so mentorji Radijskega odra Anka Peterlin, Manica Maver, Marjetica Puntar in režiserka 
Lučka Susič, s pomočjo marsikaterega pomočnika, uspeli v tednu dni intenzivnih vaj postaviti na 
oder prijetno predstavo Zavozlani konci Lučke Susič. Predstavo so obogatile tudi plesne točke, 
ki si jih je zamislila Raffaella Petronio.  Navdušeni mladi igralci so na zaključnem nastopu odlično 
opravili svojo vlogo.

Nastop malih igralcev (levo); na desni: Lučka Susič (na sredi) z mentorji in pomagači
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3 5 .  V I L EN I CA
Od 8. do 13. septembra je bil v 

jami Vilenici med Lokvijo in Se-
žano ter na drugih prizoriščih na 
sporedu 35. mednarodni literarni 
festival Vilenica, ki ga prireja Dru-
štvo slovenskih pisateljev. Letos 
mu je dalo naslov Quo vadis. Za-
radi pandemije je bil večji del točk 
na programu le v digitalni obliki. 
Tradicionalni tržaški dogodek pa 
je 11. septembra potekal v živo 
v Tržaškem knjižnem središču. 
Njegov protagonist je bil tržaški 
pesnik Marko Kravos, s katerim 
se je pogovarjal Martin Lissiach. 
Spregovoril pa je tudi predsednik 
DSP Dušan Merc.
Veliko nagrado je tokrat prejela 

slovaška pesnica Mila Haugova, 
vileniški kristal pa hrvaška pesni-
ca Sibila Petlevski. Slovenski avtor 
v središču je bil Vinko Möderndor-
fer, medtem ko je bil 18. kompa-
rativistični kolokvij v znamenju 
60-letnice drame Dominika 
Smoleta Antigona. Književnost v 
središču pozornosti je bila tokrat 
islandska književnost.

KNJ I GE  O  NAR ODNEM  DOMU 
I N  BAZOV I ŠK I H  JUNAK I H
Ob letošnjih zgodovinskih obletnicah je Založništvo tržaškega 

tiska z drugimi ustanovami uvedlo zbirko priročnikov Spominske 
poti Slovencev v Trstu. Najprej je izšla knjižica Narodni dom, Trst 
1904–1920, ki sta jo na 79 straneh pripravila Martina Kafol in Ace 
Mermolja, izšla pa je tudi v italijanskem prevodu (Lucia Gaja Scu-
teri, Il Narodni dom di Trieste, 1904-1920).
Pred obletnico Bazovice pa je Milan Pahor pripravil knjigo na 

213 straneh Tajna organizacija Borba 1927–1930, ki jo je uredil 
Štefan Čok. V njej se posebno podrobno ustavlja pri osebnostih iz 
prvega obdobja ilegalnega oboroženega upora proti raznarodova-
nju in fašizmu.

UMR L  J E  S ER G I O  ZUCCA
V Trstu je 9. septembra premi-

nil Sergio Zucca. Bil je upokojeni 
dolgoletni ravnatelj Deželnega 
zavoda za zgodovino osvobodil-
nega gibanja in sodobnosti v Fur-
laniji Julijski krajini, kot se danes 
imenuje tržaška ustanova, ki je od 
sredine 60. let prejšnjega stoletja, 
ko je začel delovati v njej, večkrat 
spremenila ime. Rodil se je leta 
1940 v Kopru in z družino okusil 
povojno begunstvo. Ukvarjal se je 
pretežno z upravnimi zadevami in 
zavod predstavljal tudi v vodstvu 
državnega inštituta za zgodovino 
odporništva (danes: Istituto Na-
zionale Ferruccio Parri), vendar je 
bil odprt in dragocen poznavalec 
krajevne zgodovine.

SPOM I N  NA  DR .  STANKA  J ANEŽI ČA
V rojstni župniji sv. Miklavža pri Ormožu so se 6. septembra 

ob stoletnici rojstva (Pavlovski vrh, 4. avgust 1920) in desetlet-
nici smrti (Maribor, 8. september 2010) spomnili rojaka duhov-
nika, teologa, ekumenskega delavca, profesorja, pesnika in 
pisatelja dr. Stanka Janežiča.
V župnijski cerkvi je bila najprej akademija, sledila sta 

blagoslov spominske plošče in slovesno somaševanje, ki ga 
je vodil mariborski nadškof p. Alojzij Cvikl.
V zgradbi ob cerkvi je etnologinja in vodja ormoške enote 

Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož Nevenka Korpič s pomoč-
jo občine Ormož, domače krajevne skupnosti in domačega 
ljubiteljskega zbiratelja Mirka Fekonje uredila Spominsko 
sobo dr. Stanka Janežiča. Župan občine Ormož Danijel 
Vrbnjak, ki je sodeloval pri slovesnostih, pa je sporočil, da bo 
občina v novembru v aleji velikih ormoških mož in žena pred 
ormoškim gradom odkrila doprsni kip dr. Stanka Janežiča.
O duhovniku in književ-

niku Janežiču je pisatelji-
ca Helena Srnec napisala 
knjigo Stanko Janežič 
– graditelj in sejalec miru, 
ki jo je je izdalo KUD Pra-
sila iz Središča ob Dravi. 
Na prof. Janežiča je 

zelo živ spomin tudi na 
Tržaškem, kjer je deloval v 
letih 1945–69 tako v duš-
nem pastirstvu (Kontovel, 
Prosek, Mačkolje, Sv. 
Vincencij) kot v verskih 
in kulturnih organizaci-
jah ter kot književnik in 
kulturni organizator. Dr. Stanko Janežič na Sv. Višarjah
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ANDR EJ  L AMP I CHL ER  NA  ČELU  DPU
S 1. septembrom je po polletnem začasanem vo-

denju prevzel krmilo slovenskega Dušnopastirskega 
urada (DPU) v Celovcu laiški poslovodja Katoliške 
akcije Andrej Lampichler. Duhovni asistent DPU in 
izdajatelj tednika Nedelja je postal župnik in dekan 
v Bilčovsu, sicer tudi predsednik Krščanske kulturne 
zveze Janko Krištof.
Slovenski DPU je od leta 2006 vodil laični teolog 

Tonč Rosenzopf Jank, ki je bil od leta 2014 tudi iz-
dajatelj Nedelje, februarja pa je postal osebni tajnik 
novega celovškega škofa Jožeta Marketza.

UMR L  J E  DUHOVN I K  L I NO  GOR I UP
V Bolonji je na pragu svojega župnišča 25. 

junija nenadno umrl častni kanonik, župnik pri Sv. 
Katarini, profesor na teološki fakulteti in avtor več 
študij Lino Goriup. Rodil se je 10. septembra 1964 
v Tržiču v goriški pokrajini, a družina se je kmalu 
preselila v Bolonjo, kjer je bil leta 1992 posvečen 
v duhovnika. Filozofijo je doštudiral v Boloniji, te-
ologijo v Rimu. Še zelo mlad je bil v letih 2000–05 
rektor deželnega semenišča, od leta 2000 je 
predaval na Teološki fakulteti Emilije - Romanje, v 
letih 2005–16 je bil škofov vikar za kulturo.
Kot je med pogrebno mašo poudaril bolonjski 

nadškof kardinal Matteo Zuppi, je bila njegova 
mati Istranka z Lošinja, ki je okusila begunstvo, 
oče pa je bil iz slovenske skupnosti, ki je okusila 
fašistično preganjanje. Sam je bil zelo navezan 
tudi na rodno Laško.

DR AMSKO  DELO  O     
B I DOV CU  I N  TOMAŽI ČU
Slovensko stalno gledališče iz Trsta je dalo 

svoj prispevek k obeleževanju pomembnih 
obletnic z dramskim delom Bidovec – Tomažič: 
tovarištvo, ki ga je napisala in režirala mlajša tr-
žaška igralka Slovenskega narodnega gledališča 
v Novi Gorici Patrizia Jurinčič Finžgar. Za glasbo 
je poskrbel Ilija Ota, za video Cosimo Miorelli.

UMR LA  J E  S L I K AR KA  M EL I TA  V OV K
V Radovljici je 22. julija preminila slikarka in 

ilustratorka Melita Vovk. Rodila se je 14. junija 
1928 na Bledu. Diplomirala je iz slikarstva pri 
Maksimu Sedeju in iz grafike pri Riku Debenjaku. 
V prvem zakonu je bila poročena s književnikom 
Bojanom Štihom, v drugem pa s holandskim 
slikarjem Roelofom Frankotom. Ilustrirala je več 
kot 80 knjig. Z osnutki za scene in kostume pa je 
sodelovala pri več kot 50 gledaliških predstavah.

NOVA  ŠTUD I J A  DR .  ANDR EJ A  R AHTENA
Vse tri Mohorjeve družbe so izdale novo zgodo-

vinsko monografijo, ki jo je pod naslovom Po razpa-
du skupne države, Slovensko-avstrijska razhajanja 
od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita 
napisal znanstveni svetnik ZRC SAZU, diplomat in 
predavatelj na mariborski Filozofski fakulteti dr. 
Andrej Rahten.

MOR I ŠČ I  BR EZNO  3  V  R OGU  I N  MOSTEC
Komisija slovenske vlade za reševanje vprašanj 

prikritih grobišč, ki jo vodi dr. Jože Dežman, je 25. 
avgusta v Ljubljani na tiskovni konferenci predstavila 
razkritja v zvezi s tako imenovanim Breznom 3, ki so 
ga v Kočevskem rogu odkrili člani Jamarskega kluba 
iz Novega mesta. Zanj je spregovoril predsednik 
Zdravko Bučar. Iz brezna so dvignili ostanke kakih 
250 pretežno mladih moških, zlasti tistih, ki so jih je-
seni 1945 odvedli v smrt iz zaporov v Novem mestu.
Na morišču ob nekdanjem protitankovskem jarku 

pri Mostecu (Brežice) pa je komisija priredila 10. 
septembra tiskovno konferenco, da bi predstavila 
potek ekshumacije tamkajšnjih žrtev. Zaradi priprav 
na gradnjo akumulacijskega bazena hidroelektrar-
ne Mokrice je namreč investitor, Infra d.o.o., naročil 
ekshumacijo posmrtnih ostankov iz tistega dela 
protitankovskega jarka, ki ga bo po izgradnji hidroe-
lektrarne na Savi zalila voda.
Zaenkrat so na tistem odseku (a jarek je dolg sko-

raj 200 m) odkrili posmrtne ostanke vsaj 139 ljudi, 
ki so bili leta 1945 pobiti v različnih skupinah. Da je 
bilo tam grobišče, je Ivo Žajdela na podlagi pričevanj 
zapisal že leta 1990, a iskanje prejšnjih let ni bilo 
uspešno. Žrtve so tja vozili iz taborišč Teharje (tudi 
ženske) in Šentvid, ob njih so, kot kaže, še hrvaške in 
nemške žrtve.

POSLAN I CA  V  DV ANA J ST I H  ZLOG I H
V Tržaškem knjižnem središču so 16. julija 

predstavili novo knjigo tržaškega pesnika Marka 
Kravosa Poslanica v dvanajstih zlogih. Gre za 
odzive na koronakrizo v verzih, ki jih je kot pred-
sednik Društva Bralna značka namenil kolegom 
ob 60-letnici društva. Knjižico ilustrirajo starejše 
risbe Klavdija Palčiča.
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UMR L  J E  NEKDANJ I  ŽUPAN  EDV I N  Š V AB
V domu za starejše občane v Gažonu pri Kopru je 31. julija 

umrl nekdanji dolinski župan in ravnatelj Dijaškega doma v 
Trstu Edvin Švab. Rodil se je 15. maja 1935 v Dolini in matu-
riral na učiteljišču. V letih 1955–65 je bil vzgojitelj v Dijaškem 
domu v Trstu, nato do leta 1971 poklicni tajnik Slovenske 
prosvetne zveze (SPZ, danes: Zveza slovenskih kulturnih dru-
štev), od 1971 do upokojitve pa ravnatelj Dijaškega doma.
Zgodaj se je vključil v prosvetno delo v domačem kraju in 

v SPZ, kjer si je prizadeval za povezavo levo usmerjenih in 
pokrajinsko ločenih prosvetnih zvez. Bil je med prvimi člani 
taborniške organizacije Rodu modrega vala in njen starosta v 
letih 1960–63, leta 1959 soustanovitelj Mladinske iniciative, 
od leta 1964 v vodstvenih telesih Slovenske kulturno gospo-
darske zveze in različnih drugih ustanov. Leta 1968 je stopil 
v Komunistično partijo Italije in bil član njenih organov na 
krajevni in deželni ravni. V letih 1970–90 je bil član občinske-
ga sveta v Dolini, odbornik in v letih 1975–90 župan. Veliko si 
je med drugim prizadeval za sedeže kulturnih dejavnosti, za 
stike s pobratenimi občinami in za pobudo Odprta meja.

7 2 .  M AR I J ANSK I  SHOD
Varnostni predpisi zaradi pandemi-

je so 6. septembra onemogočili tradi-
cionalno procesijo z Marijinim kipom 
po Opčinah, vendar so 72. Marijanski 
shod kljub temu redno izpeljali z mo-
litvami, premišljevanjem in mašo pod 
šotorom Drage v parku Marijanišča 
oziroma Finžgarjevega doma. Soma-
ševanje je vodil salezijanski zlatoma-
šnik Metod Lampe. Že na predvečer je 
bil tam koncert marijanskih pesmi, ki 
so ga oblikovali štirje zbori, člani Zve-
ze cerkvenih pevskih zborov v Trstu.
Pred samo mašo je bila še predsta-

vitev pesniške zbirke Ljubke Šorli Kri-
žev pot, ki jo je uredil njen nečak Igor 
Tuta. V knjižici, ki jo je ilustrirala Tanja 
Tuta, je tudi spremna beseda goriške-
ga škofovega vikarja Karla Bolčine.
Tržaški skavti in skavtinje, ki so pri 

shodu sodelovali v lepem številu, so 
imeli nato svoje srečanje z obujanjem 
spominov na poletne tabore in uvaja-
njem v novo delovno leto.

SLOMŠKOVA  H I ŠA  V  CELOV CU
Mohorjeva družba iz Celovca je od 

Don Boskovih sester odkupila veliko 
nepremičnino z obsežnimi prostori na 
odprtem v koroškem glavnem me-
stu (Ainethgasse 10), jih preuredila v 
Slomškovo hišo in s 1. septembrom 
v njih odprla prve dvojezične jasli 
v Celovcu. V že obstoječem vrtcu je 
poskrbela še za dodatno dvojezično 
skupino. Iz Mohorjeve hiše se bo tja 
preselil dijaški dom. V stavbi bo lahko 
v prihodnje delovalo še več vzgojnih 
skupin in dejavnosti.

VODSTVO  ZSKSS
Na podlagi volitev na zasedanju 

sveta Združenja slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov 6. septembra sta 
bila za naslednje triletje izvoljena Nejc 
Kurbus za načelnika, Tjaša Sušin pa za 
načelnico. Generalni duhovni asistent 
ostaja župnik v Izoli Janez Kobal. CER K L J ANSKA  I N  OSTAL E  TR AGED I J E 

NA  I DR I J SK EM  I N  CER K L J ANSK EM
Pri Goriški Mohorjevi družbi je izšla študija mag. 

Sandra Oblaka Z udarno pestjo, Odnos ljudske oblasti 
do resničnih in namišljenih nasprotnikov na Idrijskem 
in Cerkljanskem (1943–1950). Predgovor je prispeval 
zgodovinar dr. Boris Mlakar.
Po uvodu, ki govori o preteklosti obeh deželic do prve 

svetovne vojne in potem med obema svetovnima vojna-
ma do zloma Italije, se zvrsti niz poglavij, ki dokumenti-
rano obravnavajo odnos in dejanja represivnih organov 
partizanskega gibanja ne le glede primorskih domo-

brancev in četnikov, 
temveč predvsem glede 
civilistov, duhovnikov in 
Cerkve ter drugih »neza-
nesljivih« ali »sumljivih« 
ljudi. Opisana je usoda 
številnih »likvidiranih« 
rojakov med vojno in po 
njej, avtor pa obravnava 
tudi procese, zaplembe, 
razlastitve, nacionali-
zacije, policijski nadzor 
in druge ukrepe vse do 
preganjanja »informbi-
rojevcev«.
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S I ND I KAT  SLOV ENSKE 
ŠOLE  V  I TAL I J I
Sindikat slovenske šole je prvič 

po letu 1994 ponovno dosegel, 
da so mu šolske oblasti priznale 
pravico, da se sindikalnemu delu s 
polnim urnikom, oproščen pouka, 
posveti eden izmed zamejskih šol-
nikov. To službo bo opravljala prof. 
Katja Pasarit iz Trsta, vendar na 
podlagi predpisov le za dve leti, ker 
naj bi zaščitnemu zakonu navkljub 
prihajalo do rotacije med šolskimi 
sindikati manjšin v Italiji.

K I P  J ANEZA  STANOVN I K A
V Ljubljani so 4. avgusta podelili 

letošnja občinska priznanja. Naj-
višji priznanji sta prejela psiholo-
ginja Gabi Čačinovič Vogrinčič in 
ekonomist Jože Mencinger. Spom-
nili so se tudi letos umrlega nek-
danjega predsednika predsedstva 
Socialistične republike Slovenije in 
nato deset let predsednika Zveze 
borcev Janeza Stanovnika, ki so 
mu odkrili doprsni kip ob stavbi 
državnega zbora.

PR EB I V A LSTVO  FJ K
V deželi Furlaniji Julijski krajini 

že 6 let upada število prebivalcev. 
Dne 1. januarja letos jih je bilo 
1.211.357 (4.180 manj v enem 
letu). V letu 2019 se je rodilo 7.495, 
umrlo pa 14.318 prebivalcev. 3.441 
ljudi se je izselilo, negativni saldo 
pa je zmanjšalo priseljevanje.
V »nekdanji« pokrajini (to uprav-

no enoto so najprej ukinili, potem 
nadomestili z medobčinskimi 
zvezami, zdaj se z novim imenom 
spet vrača) Trst je bilo ob začetku 
leta 233.276 prebivalcev (945 manj 
v enem letu), v goriški pokrajini pa 
139.206 (335 manj). V tržaški občini 
je bilo 203.234 prebivalcev (728 
manj), v goriški občini pa 34.034 
(321 manj).

1 1 .  NAGR ADA  NADJA  M AGANJA
Pod šotorom Drage na Opčinah je bila 31. avgusta 

podelitev 11. Nagrade Nadja Maganja, ki je sicer bila na-
črtovana že ob izbruhu pandemije. Priznanje za zaslužno 
žensko (umetniški kip Zalke Arnšek in denarno vsoto), ki 
ga podeljujejo Društvo slovenskih izobražencev, Sloven-
ska zamejska skavtska organizacija, Skupnost sv. Egidija 
in družina Nadje Maganje Jevnikar, je tokrat prejela sestra 
Gaetana Dellantonio iz Kongregacije sester Previdno-
sti, ki jo je leta 1837 v Vidmu ustanovil sv. Alojzij (Luigi) 
 Scrosoppi. Ta redovnica skoraj 40 let tesno sodeluje s 
skupnostjo za pomoč revnim in odrinjenim San Martino 
al Campo v Trstu. Pobudnik in duša skupnosti, duhov-
nik Mario Vatta je imel tudi lavdacijo, v kateri je navedel 
človekoljubno delovanje nagrajenke, ki zadnjih 15 let 
vodi zavetišče za brezdomce v Ul. Udine v Trstu. O liku 
Nadje Maganje je daljši zapis prispevala sicer zadržana 
prof. Branka Sulčič. Glasbene točke je prispeval ansambel 
Gadjo Rom Collective.

Ivan Jevnikar in letošnja nagrajenka sestra Gaetana Dellantonio
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UMR L  J E  V R EMENOSLOV EC  ANDR EJ  P EČENKO
Maja je v 62. letu starosti umrl vremenoslovec Andrej Pečenko, ki 

je več kot 30 let pripravljal vremenske napovedi, vključno z napo-
vedovanjem nevarnosti požarov na prostem, in z njimi nastopal v 
medijih, zlasti na Televiziji Slovenija. Zaradi hude poškodbe zaradi 
padca več kot dve leti ni več nastopal in je odšel predčasno v pokoj.

AV STR I J SKO  ODL I KOV ANJE  ZA  ZGODOV I NAR J A  M I TJO  F ER ENCA
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je odlikoval z velikim častnim znakom za zasluge za 

Republiko Avstrijo zgodovinarja in profesorja za sodobno zgodovino na Filozofski fakulteti ljubljanske 
univerze dr. Mitjo Ferenca. Priznanje je prejel za obširno raziskovalno dejavnost na področju zgodovine ter 
kulture Kočevarjev ter na področju prikritih grobišč povojnih žrtev.

KAR TOGR AFSK I  ZAK L AD I  S LOV ENSK EGA  OZEM L J A
Založba ZRC je v sozaložništvu z Narodno in univerzitetno knji-

žnico izdala monografijo Kartografski zakladi slovenskega ozemlja, 
ki so jo napisali raziskovalca Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU dr. Primož Gašperič in dr. Matija Zorn ter dr. Renata Šolar 
iz kartografske in slikovne zbirke NUK.
Monografija predstavlja bogastvo zgodovinskih kartografskih 

upodobitev slovenskega ozemlja od srede 16. stoletja, ko so na-
stala prva samostojna kartografska dela današnjega slovenskega 
ozemlja, do začetka 20. stoletja.

27.  POSTAJA  TOPOLOVE
S prilagojenim datumom in 

programom so med 28. avgustom 
in 13. septembrom izpeljali be-
neški kulturni festival, 27. Postajo 
Topolove, ki ga vodita Donatella 
Ruttar in  Moreno Miorelli. Poleg 
 krajevnih in deželnih upraviteljev 
je na uvodnem srečanju sodelova-
la ministrica za Slovence v zamej-
stvu in po svetu Helena Jaklitsch.

K R ESN I K  I N  CANKAR J EV A  NAGR ADA  – OPR AV I Č I LO
V novici s tem naslovom v Anteni prejšnje številke se je zapisala neljuba napaka. Slavnostni 

 govornik 21. junija na Vrhniki seveda ni bil rajni Tone Pavček, temveč Tone Partljič.

5 5 .  J ESENSK I  S EM I NAR 
ZA  ŠOLN I K E
Jesenski seminar za vzgojite-

lje, učitelje in profesorje sloven-
skih šol v Italiji, ki je dosegel 55. 
izvedbo, se je 4. septembra začel z 
uvodno slovesnostjo in predava-
njem »na daljavo«.
V oddaji Mikser slovenske tele-

vizije RAI v Trstu so najprej sprego-
vorili vodja slovenskega šolskega 
urada Igor Giacomini, namestnica 
italijanske ministrice za šolstvo 
Anna Ascani, senatorka Tatjana 
Rojc in predstavnica slovenskega 
ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport Stanka Lunder Verlič. 
Nato je o vzgoji za človečnost in 
skupnost v našem času predavala 
predsednica Slovenske filantropi-
je, otroška psihiatrinja in človeko-
ljubna delavka Anica Mikuš Kos, 
ki jo je predstavila pedagoška 
svetovalka Zavoda RS za šolstvo 
za slovenske šole v Italiji Andreja 
Duhovnik Antoni.

P I SATEL J  BOR I S  PAHOR  1 0 7 -L ETN I K
Tržaški pisatelj Boris Pahor je 26. avgusta obhajal 107. roj-

stni dan, tokrat zaradi pandemije brez zunanjih slovesnosti. 
Mladinska knjiga pa mu 
je posvetila video.
Ob obletnici je bilo 

objavljenih več intervju-
jev z njim v slovenščini in 
italijanščini, pri založbi 
La nave di Teseo v Milanu 
pa so ponatisnili njegovo 
Grmado v pristanu (Il 
rogo nel porto). Založba 
Mladika pa bo to zbirko z 
nekoliko spremenjenim 
izborom del ponatisnila  
v izvirniku.
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PRED OSEMDESETIMI  LETI  SE JE 
POSLOVILA »ZASEBNA SLIKARICA« 
HENRIKA ŠANTEL

Mojca Polona Vaupotič

Meščanska družina Antona Šantla, 
profesorja matematike in fizike na 
državni gimnaziji v Gorici in njegove 
soproge Avguste roj. Aigentler, je bila 
ena najpomembnejših slovenskih družin 
v Gorici ob koncu 19. in v začetku 20. 
stoletja. Šantli so bili v glavnem učitelji, 
slikarji in glasbeniki. Mati Avgusta, prav 
tako slikarka, je v to dejavnost usmerila 
tudi hčere Avgusto ml., Henriko, Danico 
ter sina Saša, ki je na Dunaju, kjer je 
študiral na umetnostni šoli, soustanovil 
umetniško društvo Vesna. Saša Šantel 
je bil sicer tudi violist, skladatelj, orga-
nizator, predvsem pa začetnik slovenske 
grafične umetnosti. 
Vsekakor pa je zanimiv lik slikarke 

Henrike (Henrietta, Jetty, Jeti) Šantel, 

ki se v slovenski likovni umetnosti sicer 
omenja, vendar zgolj bežno. Rojena je 
bila leta 1874 v Gorici, njena življenjska 
pot v likovni umetnosti pa se je pričela 
že v dlani njene matere Avguste Šantel. 
Zaznamuje jo dinamična mnogoličnost, 
saj izhaja iz nacionalno in razredno zelo 
mešane družine – mati je bila avstrij-
ska Nemka plemiškega rodu, oče pa 
Slovenec kmečkega rodu, odraščala je 
v večjezičnosti, v prepletu družinske 
multikulturnosti, na obrobju avstro-ogr-
ske monarhije, v burnih časih razpada 
habsburške monarhije, 1. svetovne 
vojne, Kraljevine SHS in stare Jugoslavi-
je. Imela je evropske študijske ambicije, 
bila je aktivna slikarka, redna udeležen-
ka razstav, govorila je več jezikov, se uči-
la glasbe in fotografirala. Njeno življenje 
zaznamuje nomadizem pogostih selitev, 
veliko je potovala, bivala v tujini in se 
gibala v krogih boemske Evrope. 
Henrika je med letoma 1891 in 1895 

študirala v Münchnu na t. i. damski 
akademiji, temu pa je sledil še študij na 
zasebni šoli slikarke Anne Hillermann. 
Zatem se je pol leta izobraževala pri 
Ludwigu Michaleku na Umetnostni 
šoli za dekleta in žene na Dunaju. Leta 
1905 se je vrnila v rodno Gorico, kjer je 
prevzela materino mesto v Dekliškem 
zavodu. Med prvo svetovno vojno je bila 
z družino v begunstvu, nato pa se je leta 
1920 preselila k sestri Avgusti v Maribor, 
kjer je zasebno poučevala slikarstvo. 
Po devetih letih sta se z materjo pre-
selili v Ljubljano, tam pa se je Henrika 
zaposlila na umetnostni šoli Probuda. 
Znano je, da je imela odlične  pedagoške 

Henrika Šantel 
Avtopotret, 1914
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 sposobnosti. Njen atelje je bil 
vedno poln učencev. Bila je visoko 
omikana, izobražena in razgledana 
ženska, ki se je zavedala svojega 
talenta. Med njenimi učenci sta bila tudi 
kasneje vidno uspešna slikarka Bara 
Remec ter slikar Lojze Perko. 
Na Seznamu upodabljajočih umetni-

kov državljanov Kraljevine S.H.S. je pod 
označbo poklica Henrike Šantel navede-
no »zasebna slikarica«. Vse do svoje smrti 
leta 1940, od katere mineva letos 80 let, 
je Šantlova aktivno razstavljala ter bila 
vpeta v mednarodne umetniške kroge. 
Njena najzgodnejša predstavitev je 

bila Prva slovenska umetniška razstava 
v Mestnem domu v Ljubljani leta 1900, 
kjer se je kot ena od štirih slikark med 
skupaj 32 sodelujočimi umetniki pred-
stavila s štirimi likovnimi deli. Odtlej 
je razstavljala še v Ljubljani, Mariboru, 
Celju, Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku, 

 Beogradu, Münchnu, 
Bolgariji, Romuniji, 
na Češkem in drugod. 
Na prvi jugoslovanski 
umetniški razstavi v 
Beogradu leta 1904, 
kjer se je predstavila 
z osmimi deli, je bila 
odlikovana z redom Sv. 
Save. Kritiki so o njej pi-
sali zelo pohvalno, saj je 
bila označena kot »zares 
nadarjena umetnica«.
Ko usmerimo po-

zornost v njena likovna 
dela, se hkrati povpraša-
mo, kakšna je sploh bila 
ta umetnica, glede na to, 
da je o njej razprt zgolj 

kanček od vsega dela in znanja, ki ga je 
posedovala. Umetnostna zgodovinarka, 
ki je stopila za stopničko globlje v svet 
Šanlove je Barbara Savenc, ki meni, da je 
njeno življenje teklo umirjeno, ob zaseb-
nem življenju slikarstva tudi potem, ko 
se je leta 1929 z materjo preselila v Ljub-
ljano in sta se nastanili v hiši na Mirju, ob 
poučevanju na umetnostni šoli Probuda 
ter razstavljanju. Prilagodila se je času, ki 
še ni podpiral vidnejšega ali očitnejšega 
javnega nastopanja žensk ter jo je skupaj 
s skrbnim družinskim okoljem zadržal 
na varnem obrežju tradicij. Sicer pa se je 
že v tistem obdobju vedelo, da naj bi bili 
skromnost in zadržanost razlog za njeno 
domnevno odmaknjenost od javnega 
angažmaja ter od burnega umetniškega 

Dekle s 
klobukom (levo); 
Bajazzo (desno)

Pri kavi ali dama 
s psičkom (levo); 
Na Savi v Krškem 
(desno)
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vrenja. A kljub 
omenjenim last-
nostim je rada 
veliko potova-
la, saj je v sebi 
nosila neki skriti 
nemir, ki ji ni dal 
dolgo ostati na 
istem mestu. 
V Münchnu je 
gotovo živela 
svobodneje in 
drugače od tis-
tega, kar je bila 
vajena od doma. 
Značilno za šte-
vilne umetnice 
19. in zgodnjega 

20. stoletja pa je predvsem poudarjanje 
njihove predanosti delu, kar naj bi bil 
tudi razlog za samski stan, odpoved dru-
žini in materinstvu. Henrika Šantel sicer 
ni bila izolirana umetniška eksistenca, a 
je bila neporočena, živela je z materjo in 
sestro. Trend zavračanja in nenaklonje-
nosti do poroke pri umetnicah in žen-
skah z lastnim poklicem je namreč bil v 
tistem času povsem običajen.
Kako se torej omenjene naštete 

lastnosti odražajo na slikarkinih likovnih 
delih? Šantlova sicer izhaja iz tradicije 
münchenskega pleneristično svežega 
realizma. Njen slikarski slog se od aka-
demske tradicije ni oddaljil, le nevtralna 

sivina in zadržana poteza na zgodnjih 
delih sta se umaknili odločnejši barvitos-
ti ter bolj kontrastno razporejeni svetlo-
bi. Ustvarjala je slike za cerkve, kopije ali 
svobodne predstavitve tujih slikarskih 
predlog, kot so v Štandrežu pri Gorici: sv. 
Andrej za veliki oltar, kopijo Fürichovega 
križevega pota (med 1. svetovno vojno 
uničeno); sledi Cervignano v Furlanji: 
sv. Ana in sv. Lucija in Most na Soči: Mati 
božja, sv. Rok, sv. Boštjan. V olju, pastelu 
in akvarelu pa še Portret deklice in Lastna 
podoba. Sledili so še zlasti kvalitetni 
miniaturni portreti in pokrajine, vendar 
pa pri njih oslabita vsebinsko roman-
tično razpoloženje in meščanska repre-
zentančnost, saj avtorica uveljavi svoj 
stvarni pogled na upodobljenca ali nara-
vo. Prav tako so pogosti žanrski motivi, 
ki so jo vedno izzivali – eden izmed teh je 
Deček z oranžami. Prizori so na splošno 
umirjeni, največkrat intimni, tihožitja pa 
posedujejo največjo mero prefinjenosti. 
Njena slikarska kultura, kopije starih 
mojstrov, narejene v Münchnu, Benetkah 
in na Dunaju, očitno razodevajo njeno 
bogato slikarsko znanje. Z ljubeznijo se 
je posvečala tudi slikanju narodnih noš. 
Leta 1935 je v ugledni izdaji pri ženski 
založbi Belo-modra knjižnica v zbirki slo-
venskih književnic izšlo izbrano delo Vide 
Jeraj s pesničinim portretom na naslovni 
strani, ki ga je upodobila Henrika Šantel. 
Slikala je v olju, pastelu, akvarelu, prav 

Na vrhu: Študija 
narodne noše 
(levo); Deček 
z oranžami 
(desno);
tu zgoraj: 
Rdečelasa 
deklica
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tako se je izražala tudi 
v lesorezu in linorezu. 
Ustvarila je čez 739 
akvarelov in olj – toliko 
jih je namreč do leta 
1966 vpisala v svojo 
evidenco prodanih ozi-
roma podarjenih del. 
Sklepamo pa lahko, 
da je njenih del še več, 
saj v omenjen razvid ni 
štela del v lesorezu in 
linorezu.
Situacija je danes 

takšna, da je žal vred-
notenje umetniške 
zapuščine Henrike 
Šantl zgolj fragmen-
tirano, razpršeno po 
posameznih parcial-
nih objavah v nekaj 
razstavnih katalogih. 
Celostne predstavitve slikarkinega 
opusa ni, dodatno sporno je tudi, da je 
vselej tesno vezana na družinski kon-
tekst ter klasificirana skozi sorodstvene 
vezi. V novejšem obdobju so bile štiri 
spominske razstave posvečene slikarski 
rodbini Šantlovih: prva od teh je bila na-
slovljena Slikarji Šantli v Goriškem mu-
zeju, leta 1970, nakar je leta 2001 sledila 
razstava Slikarski poklon družini Šantel 
v  Kulturnem centru Lojzeta  Bratuža v 

Gorici. Razstava Portret družine Šantel 
je bila v Novi Gorici leta 2010, in slednja, 
dve leti kasneje v Slovenski Bistrici, se 
je imenovala Umetniška družina Šantel 
s predniki in potomci. Arhitekt Peter 
Krečič, ki se je z omenjeno družino in 
njihovimi deli na Goriškem podrobneje 
ukvarjal, je o njih zapisal naslednje: 
»Za Šantlove je značilna vsestranskost, 
poštenost pri delu, ki je posledica kon-
servativnih šol in urejenega družinskega 
življenja, ki navadno ne razvije drznih in 
bohemskih osebnosti, temveč marljive 
in vestne delavce.«

Ciganka (levo); 
Kemičarka 
(desno)

Tihožitje z 
oranžami in 
medenino 
(levo); Moja mati 
(desno)
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Glasba nas bogati, povezuje, združuje in se oglaša čisto povsod … 

PRIMORSKI  GLASBENIKI 
SKOZI  ČAS IN PROSTOR (6)
SKLADATELJ, ZBOROVODJA IN PIANIST 
ADI DANEV-ALDO DANIELI (ROJ. 1933)

Franc Križnar

Še dandanes dejaven in uspešen 
glasbenik: skladatelj, zborovodja, diri-
gent in pianist Adi Danev-Aldo Danieli je 
bil rojen 24. maja 1933 v Trstu. Njegova 
mati Marija Danieli je bila šivilja. V Trstu 
je končal višjo realno gimnazijo in kon-
servatorij Tartini ter diplomiral z odliko 
iz kompozicije in klavirja. Leta 1953 se je 
zaposlil kot korepetitor v opernem gle-
dališču Verdi, kjer je ostal do leta 1956. 
Med letoma 1956–59 je 
nadaljeval študij v Trstu 
in leta 1958 diplomiral 
še iz kompozicije. V 
tem letu je prejel prvo 
nagrado za kompozicijo 
na zborovskem tekmo-
vanju Antonio Freno v 
Vidmu. Od leta 1959 je 
bil korepetitor v beneški 
operni hiši La Fenice, 
od 1963 v torinski operi 
Teatro Regio, od 1966 
pa je bil glavni zboro-

se je tudi precej ukvarjal s komponiran-
jem. Bila je to vsekakor dolga in uspeš-
na, mednarodno recenzirana kariera 
umetnika. Saj je »proseški Maestro« pre-
hodil zelo dolgo in uspešno pot. Ta ga 
je vodila po slavnih opernih gledališčih 
Evrope, Severne in Južne Amerike, na 
gostovanja po Afriki, Aziji itn. Adi Daneu 
je tudi redni član stanovskega Društva 
slovenskih skladateljev.  

Njegova glasbena 
pot je dolga več kot 80 
let, saj si je prve denarce 
zaslužil že kot 6-letni 
harmonikar. To je bilo 
skoraj nujno, saj je bilo 
to materi samohranilki 
več kot dobrodošlo. Z 
igranjem je nadalje-
val tudi ves vojni čas 
(1941–45). Praznovanja 

vodja v gledališču Verdi. 
Leta 1968 ni sprejel 
ponudbe in angažmaja v Avstraliji in se je zato 
v letih 1968–70 angažiral kot zborovski diri-
gent v operi v San Franciscu v Kaliforniji (ZDA). 
Nato je gostoval v gedališču Teatro Massimo v 
Palermu. Nekaj časa je poučeval na konserva-
toriju Tartini v Trstu in bil tam tudi podravnatelj 
(1971–75). Kot dirigent in zborovodja je gosto-
val še v Kairu, Parizu, Sofiji, Rio de Janeiru in 
nazadnje (1975–1986) prevzel mesto glavnega 
zborovodje v beneški La Fenice. Ves ta čas pa 
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in veseljačenja, ki se jih je udeleževal s svojo har-
moniko, pa so večkrat prekinile tragične novice o 
zločinih, ki so jih storili italijanski in nemški okupa-
torji: fašisti in nacisti. Adi Danev se je prav med voj-
no začel učiti klavir pri Irmi Tassini. Odločitev za 
bodoči glasbeni poklic pa ni bila lahka, saj so 
si ob takratnih vaških razmerah težko pred-
stavljali, da bi človek lahko živel od glasbe in 
katerega od njenih poklicev.
Ko je obiskoval slovensko realno gim-

nazijo, je že začel sodelovati s tržaškim Ra-
dijskim odrom. Prav tam ga je slišal ugledni 
italijanski skladatelj, pianist in kritik Giulio 
Viozzi (1912–1984), ko je med odmorom igral 
svoje skladbice. Povabil ga je, naj pride k njemu 
študirat . Tako je Danev pod njegovim mentorstvom 
diplomiral iz kompozicije, pri prof. Ganteju pa iz 
klavirja. Takrat, ko se je selil od teatra do teatra, 
niti ni bilo časa za kompozicijo in glasbeno ustvar-
jalnost. Do danes pa se je kljub temu nabralo kar 
nekaj Danevovih glasbenih del in partitur: samo-
spevi, zbori in orkestralna-simfonična dela. Viozziju 
se ima Adi Danev tudi zahvaliti za svojo prvo službo 
korepetitorja v tržaškem opernem gledališču Verdi. 
V letu 1953 je bila prva opera, pri kateri je sodelo-
val, Bellinijeva Norma z izjemno pevsko zasedbo: 
M. Callas, E. Nicolai, F. Corelli in B. Hristov; dirigent 
je bil A. Votto. Tudi plača je bila zavidljiva, daleč od 
proletarske in veliko več kot so si jo lahko zamišl-
jali njegovi domači. In glede na že izkazani vzpon 
ter ugledno mednarodno in svetovno kariero se je 
dalo od glasbe vseskozi živeti; pa še kako dobro. 
Adijev tovrstni umetniški in gmotni credo se je še 
kar dvigal. Ali se je umetnik tudi zato toliko selil in 
vzpenjal? Ali pa je bilo to tudi del siceršnjega umet-
niškega in življenjskega nemira? Iz Amerike se je 
npr. po dveh letih vrnil domov in to zaradi ženinega 
domotožja. Doma, na Proseku, sta si zgradila hišo, 
kjer živi še dandanes. In sledili so številni angažma-
ji predvsem v italijanskih opernih hišah od Alp do 
Sicilije (Palermo, Torino, Benetke – tu je ostal celih 
12 let, Arena v Veroni ...).  Vodil pa je tudi slovenske 
(ljubiteljske) zbore: MePZ Prosek-Kontovel, MePZ 
Igo Gruden v Nabrežini idr. V Buenos Airesu se je v 
Teatru Colon srečal s slovitim pevcem-tenoristom 
Carlom Cossuttom (Trst, 1932 – Videm, 2000), ki je 
prav tam tudi začel in sklenil svojo sijajno pevsko 
kariero; poleg njega pa so Danevovi sodelavci in 
prijatelji še naslednji sloviti pevski solisti s prve 
svetovne glasbene lestvice: P. Domingo, I. Contru-
bas, G. Dimitrova, med dirigenti pa še E. Inbal, G. 

Pretre, L. v. Matačić, E. Kleiber idr. S svojo avtorsko 
kantato v štirih dejanjih za mladinski in mešani 
zbor, godalni orkester, flavto, klavir in timpane na 
besedilo Aleksija Pregarca Razpršeno srce je vodil 
Prešernovo proslavo Poezija glasbe v tržaškem 
Kulturnem domu (13. februarja. 2005). Leta 2008 
je izšla pri tržaški založbi ZTT-EST in v sodelovanju 
s Slovenskim programom Deželnega sedeža RAI 
Furlanije - Julijske krajine njegova knjiga Belkanto 
ali sla po petju s priloženim DVD-jem (Razpršeno 
srce). Je pa tudi neke vrste nevsiljeni oris operne-
ga in drugega petja, saj prinaša študijske in notne 
primere, bogate in številne fotografije in risarsko 
opremo (Iz mojega risanega dnevnika). Gre vseka-
kor za strokovno glasbeno delo, zgodovino in živl-
jenjske zgodbe. Bralca seznanja z vokalno tehniko, 
zgodovinskim pregledom vokalne glasbe, prinaša 
pa tudi zgodbe in anekdote iz avtorjeve kariere na 
svetovnih odrih. Danes še vedno aktivno sodeluje s 
Sicilijancem v Torinu Calogerom Sorcejem. 
Leta 1992 je Adi Danev v  svojem 60. letu sto-

pil v pokoj. Med letoma 1997–99 je spet deloval v 
Teatru Colon v Argentini. Vseskozi pa je živel in še 
vedno deluje na svojem domu na Proseku, naselju 
v tržaški pokrajini na robu Krasa. Nazadnje je izdal 
še delo Beseda naša (domačo dvoglasno pesem 
za ženske in klavir). Leta 2018 ga je predsednik 
italijanske Republike Sergio Matarella imenoval za 
viteza Republike Italija (Cavaliere al Merito della 
Republica Italiana).

torji: fašisti in nacisti. Adi Danev se je prav med voj-
no začel učiti klavir pri Irmi Tassini. Odločitev za 

svoje skladbice. Povabil ga je, naj pride k njemu 
študirat . Tako je Danev pod njegovim mentorstvom 
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Erika Jazbar

Zamolčane žrtve v zamejstvu

Josip – Pepo Smotlak  (1895–1944)
SAMO VERA V BOGA ME JE REŠILA

27. maj 2020, Mačkolje, doma pri 
 upokojeni šolnici in publicistki Ljubi 
Smotlak. V tistih dneh bi moralo biti 
v vasi vse živo, saj je bil čas Praznika 
češenj, ki ga pa letos ni bilo. Nekaj dni 
prej so imeli na njegovem  prizorišču prvo 
sveto mašo po več kot dveh mesecih, na 
odprtem, z maskami, z varnostno razda-
ljo. Tudi na Ljubinem vrtu raste češnja, ki 
je ob našem obisku ponujala svoje rdeče 
sadove, ob njej dve lipi – simbol sloven-
stva – in fige, ki nas spominjajo, da se tu 
začenja Istra.
Čez dober mesec bom dopolnila 90 

let. Rodila sem se točno deset let po po-
žigu Narodnega doma in poldrugi mesec 

pred streli na bazovski gmajni. Ko sta 
dva partizana odpeljala mojega očeta, 
sem bila stara 14 let. V družini nas je bilo 
osem bratov in dve sestri, en brat je umrl 
štiri leta star, jaz sem bila tretja oz. četr-
ta, če štejemo še umrlega brata. Zgodbo 
o očetu sem opisala v knjigi, ki sem jo 
posvetila Mačkoljam (Ljuba Smotlak, 
Na robu Istre. Vas Mačkolje do leta 2000, 
izdalo Prosvetno društvo Mačkolje, za-
ložila Mladika, Trst 2001), pozorno sem 
pretehtala vsako objavljeno besedo. 
‘Posebno pretresljivo je kratko poglavje, 
ki ga je avtorica posvetila smrti očeta 
Pepa,’ ste takrat napisali v Mladiki.

Tako nam je povedala v pogovoru, ki 
je na njenem domu trajal dobri dve uri in 
ga je večkrat prekinil jok, ki ga je tudi po 
76 letih sprožilo spominjanje na tisti 18. 
avgust 1944, ko je še zadnjič videla očeta 
Josipa ali Pepota Smotlaka.
Tistega 18. avgusta sva s sestrično 

Karmelo šli po vodo pod Prebeneg, tam 
je izvirala in se zbirala v koritu. Nad vodo 
v koblu, ki sva ga dali na glavo, sva po-
ložili hrastovo vejo, da voda ni pljuskala 
čez rob. Po poti sva srečali dva partizana 
z mitraljezom, Karmela se je za njima 
ozirala, ker sta bila lepa fanta, jaz fantov 
nisem gledala, bila sem še otročja, raje 
sem se družila z otroki kot pa z odrašča-
jočimi dekleti. Fanta sta bila Dolinčan 
Ernesto Mahnič in Mario Ivančič iz 
Gabrovice, kot sem pozneje zvedela. Ni-
sva ju poznala. Ko sva se vračali, je Kar-
mela zavila proti cerkvi, kjer je bil njen 
dom, jaz sem se bližala svojemu domu. 
Naenkrat sem zagledala očeta s partiza-
noma, ki sva ju prej srečala, vsakega je 

Ljuba Smotlak na 
svojem domu v 
Mačkoljah
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imel na eni strani, on vmes. 
Obstala sem, nemo gledala 
in nič rekla, tudi oče ni nič 
rekel, šli so naprej, jaz sem 
pohitela domov in našla 
mamo v joku.
Oče se je ravno vrnil iz 

službe, bil je delavec v lad-
jedelnici Sv. Marka, star je 
bil skoraj 50 let, vsako jutro 
je šel delat s kolesom v Trst, 
tolkel ‘cveke’ ves božji dan, 
domov je prihajal utrujen. 
‘Tisti dan mu še tega nista 
pustila, da bi popil kozarec 
vode, vsaj malo kave bi mu 
pustila spiti’, je rekla mama. 
In sta ga odvedla. Peljala sta 
ga v neko hišo v Prebeneg. Z gospodar-
jem je bil oče prijatelj, prosil ga je vode, 
a niso pustili, da bi mu jo dal.

Ali ste takrat vedeli,  da očeta ne 
boste več v ideli? 
Mama je to razumela, tudi zato ker 

so pred njim odpeljali že druge in se je 
zanje slabo končalo, ni jih bilo nazaj.

Zakaj so ga odpeljali? 
Nikoli nam niso povedali, nič rekli. 

Mama je kmalu zatem na tramvaju, ki 
je peljal mimo pokopališča pri Sv. Ani, 
srečala onega dolinskega partizana. Ko 
jo je zagledal, je izstopil, 
mama je šla za njim in ga 
prosila, naj ji pove, kam 
so odpeljali očeta devetih 
otrok. Odgovoril ji je, da so 
njega le poslali ponj, da je 
oče menda še živ, ker so ga 
spoznali za nedolžnega.

Do kakšnega spoznan-
ja pa ste prišli Vi?
Kot rečeno je oče delal 

v ladjedelnici Sv. Marka. 
Tam je bil zaposlen že prej, 
nato so ga zaradi hude 
krize poslali domov in 
njegovo mesto zamrznili. 
Doma je bilo hudo, ni bilo 

kaj jesti, se ga še spominjam, 
kako je hodil na dolinsko grižo 
nabirat šparglje, zvečer smo 
mu pomagali delati šopke, ki 
jih je nato prodajal v Trstu, da 
smo si vsaj malo pomagali. 
A nesreče še ni bilo konec, 
saj mu je tisto jesen, ko je 
pomagal v torklji, mladenič z 
lopato ranil prst na roki. Ker 
ga ni zdravil, so mu morali prst 
nato odrezati. Ko so ponovno 
poklicali delavce v ladjedel-
nico, so njega zaradi prešibke 
roke pustili doma.
Takim družinam so poma-

gali s paketi, a je bilo treba 
imeti fašistično izkaznico. 

Mama je pravila, kako je nekega dne 
oče prinesel paket, ga dal na mizo in se 
zjokal. Vzel je izkaznico. Zaradi službe 
ali drugega jo je imel vsak drugi vaščan, 
številni so nosili tudi črno srajco. Izkaz-
nica zato ni mogla biti razlog za umor, 
moralo je biti kaj drugega. A, kot rečeno, 
tega nismo nikoli zvedeli.
Nekateri so pravili, da se je zameril 

terencu Ninu s Križpota. Ko je ta pri nas 
kradel kokoši, ga je oče nagnal s pole-
nom. Nin je ovadil partizanom marsi-
koga, celo svojega brata Mirka, morda 
je tudi našega očeta, da so ga potem 
odpeljali, je pravila mama.

Pričevalkin oče, žrtev 
revolucionarnega 
nasilja Josip Smo-
tlak (1895–1944)
Srečanje z materami 
številnih družin, ki so 
ga oblasti priredile 
okoli leta 1940 v Do-
lini. Karlina Slavec 
Smotlak je prva na 
levi v prvi vrsti. Sredi 
slike je med dvema 
uniformirancema 
dolinski župnik 
Placid Sancin, 
(Škedenj, 1902 – ?), 
ki so ga septembra 
1943 odvedli v smrt 
partizani.
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Ali je bil Vaš oče kako 
angažiran? 
Naš papa je bil zelo zave-

den Slovenec, tudi mama. 
Nepopisne so bile žrtve, ki jih 
je naredila mama, da smo vsi 
otroci obiskovali slovenske 
šole. Sinove bi lahko poslala 
v italijanske zavode za vojne 
sirote, pa jih je raje dala v 
slovensko sirotišče v Gorico. 
Samo da niso šli v italijansko 
šolo! In tudi ne v slovenski 
Dijaški dom! Pa čeprav ni ime-
la kako plačati, saj ni imela 
pokojnine, za očeta so šele 
veliko po koncu vojne potr-
dili, da je pogrešan. Dokler ni 
bilo formalizirano, ni dobila 
čisto nič.
Oče je bil zelo zaveden, 

hodil je tudi v cerkev, a ni bil globoko veren, kar 
je bila mama, ki nas je naučila moliti in je z nami 
vsak dan molila. S politiko se ni ukvarjal, zanimala 
ga je le družina, rad je tudi zahajal v družbo, rad je 
prepeval.

Je bil partizan?
Takoj po 8. septembru 1943 je šel v partizane, 

takrat so se začeli zbirati in naenkrat ga ni bilo več. 
Vrnil se je nekaj tednov kasneje, ko so Nemci pre-
česali Istro, sicer teden dni kasneje kot drugi, ker 
se je skrival. Bilo je oktobra 1943, ko se je edinica 
razšla. Nato se je vrnil na delo v ladjedelnico. Moški 
so bili na fronti, potrebovali so delovno silo in so ga 
poklicali. Po nekaj tednov so ga pošiljali delat tudi 
na vojaške ladje v Taranto in Genovo.

Silvester Metlika,  k i očeta Rudolfa ni nikoli 
spoznal,  ker so ga odpeljali nekaj mesecev pred 
njegovim rojstvom, ravno tako avgusta 1944,  
prav i,  da je bila mogoče njegova krivda tudi ta,  
da so imeli v družini italijanskega botra.  
Neki Italijan je bil res za botra tudi pri nas, mlaj-

šemu bratu, ne verjamem pa, da bi to lahko bila 
naša krivda.

Kako je bilo potem življenje brez očeta? 
Ko je bil oče odpeljan, je bil najmlajši brat star 

manj kot dve leti, dve leti je dopolnil v začetku 
septembra. Mama je šla iskat zadnjo očetovo plačo 

v ladjedelnico, nato je šla hodit 
do pomola San Carlo in nam je 
pripovedovala, da se je hotela 
vreči v morje. ‘Samo vera v 
Boga me je rešila,’ je rekla. V 
vasi so nam nekateri pomaga-
li, nam prinesli vrček mleka, 
liter olja, drugi pa so prenašali 
klevete.

Vam je prišel kdo povedat,  
da ga ne bo nazaj?
Ne. Mama je do svoje smrti 

leta 1986 spraševala, iskala 
informacije med ljudmi. Doma 
smo o očetu le redkokdaj govo-
rili, saj je mama vsakokrat, ko 
je začela s pripovedovanjem, 
začela tudi jokati in nato tekla 
proč. Otroci smo se bali, ker 
so nam pravili, da nam bodo 

odpeljali tudi mamo, ker preveč govori. Zato smo 
vsak večer, preden smo šli spat, zaprli vrata, potis-
nili k vratom mizo in jo otežili, na mizo smo dali vse 
stole, da ne bi prišli noter po nobeni strani. Tako 
smo delali vsak večer.

Vas Mačkolje je bila za partizane? 
Na začetku je bila vsa vas zanje, ker smo mislili, 

da so za narod, bili smo narodno zavedna vas. Ko 
so začeli s komunizmom, nasiljem in krivicami, 
ne več. Mačkoljani nismo bili za komuniste, prej 
obratno, ne vem pa za nikogar, ki bi se pridružil 
domobrancem.

Ali veste,  kam so odpeljali Vašega očeta?
Z bratom sva bila po demokratizaciji Slovenije 

v Črnotičah, ker je mama slišala, da so ga tam po-
končali, drugi so pravili, da so mu sodili v socerbski 
jami, še tretji, da so v tisti jami imeli le štab, morili 
pa da so ga drugje. Na tistem območju je veliko 
takih in drugačnih jam, nekaj smo jih obiskali, a ga 
nismo našli.

Kaj pa veste o umoru Vašega očeta? 
Iz Mačkolj so ga peljali v Prebeneg, se tam za ne-

kaj časa ustavili v neki hiši, bil je sam, samo njega 
so imeli, nato so ga peljali v Socerb. Od tam dalje ni 
več jasno. Neka gospa je omenjala položno jamo v 
Črnotičah, v kateri sta bila ubita trgovca iz Črnega 
kala. Gospa nam je tudi povedala, da sta v tistih 

Mati pričevalke Ljube Smotlak Karlina 
Slavec, vd. Smotlak



54  |  MLADIKA  7-8 • 2020

PR I ČEV ANJA

dneh prišla k njim domov dva partizana, 
ki sta se bahala: ‘Danes smo ubili tistega 
dolgega suhega fašista, prišel je ven iz 
jame in sem ga zabodel z bajonetom, da 
je padel noter in ga ni bilo več ven.’ To je 
bil moj oče. Bil je visok in suh. Posmrtne 
ostanke dveh trgovcev so v omenjeni 
jami našli, očetovih pa ne, torej so njega 
pokončali kje drugje. Tako je dognala 
tudi komisija, ki je raziskovala povojne 
poboje na Koprskem in je delovala v 
okviru občine.

Kdaj so ga ubili?
Ne vem.

Silvester Metlika prav i,  da so truplo 
njegovega očeta sežgali.
O tem nisem slišala.

Kdo ga je ubil?
Ne vem.

Kdaj se spominjate očeta? 
Vsako leto 18. avgusta, to je na dan, 

ko so ga odpeljali. Vsako leto se ga spo-
minjamo. Njegova slika, ime in datuma 
rojstva ter smrti so tudi na maminem 
nagrobniku.

Koliko je bilo žrtev revolucionarne-
ga nasilja v Mačkoljah? 
Omenjeni Ninov brat Mirko, naš oče, 

lovski čuvaj Smotlak, Jurada iz Monta, 
češ da je sodeloval z Nemci, v resnici 

je le prodajal mleko in jajca 
tistim, ki so jih kupili. Po vojni 
so ubili še njegovega sina, ki se 
je vrnil domov kot prekomo-
rec, poiskal krivce in jih nekega 
večera spraševal, kje je oče 
pokopan. Ko je zapustil gostil-
no, so ga ugrabili in je izginil. 
Prepričan je bil, da po koncu 
vojne te nevarnosti ni več.
Vas je imela od 300 do 400 

prebivalcev, krvni davek, ki 
ga je plačala med vojno, je bil 
visok. Vaščani so padli v par-
tizanih, pod nemškimi krogla-
mi, v taboriščih. Izgubili pa so 

tudi življenje zaradi slovenske roke. Med 
žrtvami na spomeniku teh imen ni.

Tako Ljuba Smotlak v pogovoru, ki 
smo ga posneli leta 2020. V knjigi Na 
robu Istre. Vas Mačkolje do leta 2000, 
ki je izšla pred dvema desetletjema, pa 
je na str. 246 o omenjenih žrtvah takole 
napisala: »Niso se pa več vrnili možje in 
fantje, ki so jih odpeljali oboroženi par-
tizani oziroma aktivisti OF: Pepo Smotlak 
- Brverjev, Jože Smotlak - Rengo, Pepo 
Jurada - Istrijan iz Muonta, Ernesto 
Jurada - sin prejšnjega, Mirko Slavec - 
Pedonov s Križpota. Zakaj so jih umorili 
in kje trohnijo njihove kosti, ni nikoli 
povedal nihče. Čas bi bil, da se poravna 
ta vnebovpijoča krivica in da se za omen-
jenimi zamolčanimi žrtvami vojne opravi 
krščanski simboličen pogreb.«

Družina Ljube 
Smotlak ob izseli-
tvi brata Gracijana 
v Avstralijo leta 
1955. Od leve 
stojijo mati Kar-
lina Slavec, vd. 
Smotlak in otroci: 
Vilko, Vasilij, 
Ljuba, Gracijan, 
Sergij, Jolanda, 
Bernard, Egidij 
in Fulvij. Živi so 
še Ljuba in Fulvij, 
ki živita v rojstni 
vasi, Gracijan v 
Avstraliji, Jolanda 
v Boljuncu, Egidij 
pa v Trstu.

Ljuba Smotlak z 
Berto Vremec, pre-
jemnici nagrade 
Nadja Maganja 
leta 2015
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Rapalska pogodba je bila mirovna pogodba, ki 
sta jo 12. novembra 1920 v Rapallu podpisali Kra-
ljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevina 
Italija. Z njo je bila določena meja med državama, s 
čimer so bili tretjina slovenskega etničnega oze-
mlja, Istra in del Dalmacije dodeljeni Italiji, ki je v 
zameno priznala Kraljevino SHS. Na teh ozemljih se 
je začelo nasilno potujčevanje naših krajev, ki se je 
vsako leto, zlasti po fašističnem prevzemu oblas-
ti, bolj stopnjevalo. Naš primorski jarem fašizma, 
a tudi primorski dan upora se je tako začel v letu 
1920, pravzaprav že tik po koncu prve svetovne 
vojne, in končal šele 8. septembra 1943, ko je padel 
fašizem. Vmes pa je bilo našim ljudem storjenega 
veliko gorja, ki je rodilo upor v raznih oblikah in na 
različnih krajih.
Leta 1920 je prišlo do požiga Narodnega doma v 

Trstu. Že pred tem je nastal Zbor svečenikov svete-
ga Pavla, rodilo se je uporniško tajno domoljubno 
gibanje TIGR s 3.000 člani. Leta 1930 od odjeknili 
streli na bazovski gmajni. Bitka na Nanosu 18. 
aprila 1942, pri kateri je sodelovalo 54 borcev, je 
presenetila celo samega Benita Mussolinija. Gorel 
je Podgrič, gorele so Ustje. Nasilje fašizma se je 
širilo na vse strani.
Kakor sta se krepila narodna zavest in upor 

proti fašizmu v naših krajih, tako so nastajala na 
drugi strani fašistična taborišča kot gobe po dežju. 
Namen teh taborišč je bil preganjati oz. kaznovati 
vsak upor s pomočjo psihične kazni, ki pa je bila 
zaradi stradanja in bolezni tudi huda telesna kazen. 
Drugotni namen je bil zastraševalni učinek za pre-
ostalo prebivalstvo, tretji namen pa je bil zaslužek 
na račun preganjanega ljudstva.
Največja italijanska taborišča so bila Rab, 

Gonars, Chiesanuova, Renicci, Monigo, Višek, 
Fraschette di Alatri, Cairo Montenotte. Natančnih 
podatkov, koliko ljudi je bilo interniranih v fašistič-
na taborišča in koliko jih je tam umrlo, ni, ocenjuje-

jo pa, da je bilo v italijanskih fašističnih taboriščih 
od 25.000 (dr. Tone Ferenc) do 36.000 Slovencev 
(Milan Filipčič). Od tega je bilo 1.000 deklet in žena 
iz Primorske. V italijanskih taboriščih je umrlo po 
različnih ocenah od 1.376 (Ferenc) do 2.178 ljudi 
(Filipčič).
Podobo tistega časa izpričuje tudi zapis iz leta 

1928 iz Registra nevarnih političnih oseb, ki ga je 
imela Karabinjerska kraljeva teritorialna legija s 
sedežem v Trstu, Komanda mobilnega jedra Vipava. 
V njem piše: »Bajc Ivan, Blagojne, Brajtenberger 
Ignacij, Dekleva Karla, ti so antifašisti, iredentisti, za 
narodne interese /Italije/ nevarne osebe. Zato naj se 
pozorno nadzorujejo, ker so sposobne slovenskega 
iredentizma. Postale bi lahko nevarne za vojaško 
špijonažo proti Italiji. Keršmanc Marija, Lekan Ivan /
Žanče/, Lekan Pavla, Mesesnel Ivan, dr. Petrič Emil, 
dr. Poberaj Andrej, Premru Lojzka so osumljeni slo-
venskega iredentizma, zato so potrebni nadzorstva. 
Petrovčič Jože, Rodman Stana, Suša Branka, Vidrih 
Rajmund, Zanuttini Helena – nad temi je potreben 
nadzor zaradi protiitalijanske propagande.«
Zgoraj imenovani Ivan Bajc je bil moj stari oče in 

oče pesnika, novinarja in člana Tigra Draga Bajca 
(1904–28).
Mojega starega očeta Ivana so italijanske oblasti 

aretirale že 3. aprila 1941 in poslale iz goriških 
zaporov v internacijo v kraj Castello di Montalba-
no (Firence), ker da je nevaren element. Dne 30. 
novembra 1942 pa je okusil italijanski dopust kot 
konfiniranec na otoku Ustica pri Palermu, dolg 
štirinajst mesecev.
Njegov sin Edvard je leta 1939 na šmarni dan v 

Logu pri Vipavi prepeval slovenske pesmi v družbi 
štirih fantov. Dva sta bila iz Branice, dva pa iz Lož. 
Takoj sta pristopila do pevcev dva karabinjerja in 
vseh pet pevcev aretirala ter odpeljala v Gorico, kjer 
je sledil politični proces. In fantje so si prislužili tri 
leta konfinacije v Catanzaru v južni Italiji.

Magda Rodman, Bajcova

FAŠISTIČNO TABORIŠČE 
FRASCHETTE DI  ALATRI 
POD R IMOM (I.  del)
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Italijanski ministrski predsednik Silvio 
Berlusconi je pred leti javno oznanil, da 
so bile te konfinacije samo počitnice … 
Kljub temu se je upor proti fašizmu v 
naših krajih vedno bolj širil.
K razvoju partizanskega gibanja v 

Vipavski dolini so veliko pripomogle tudi 
žene in dekleta, kar ni ostalo skrito ita-
lijanskim oblastem. Seznam vseh, ki so 
podpirale partizane, je italijanskim ob-
lastem prinesel februarja leta 1943 od-
padli partizan Črni Martin, doma iz Bilj. 
Po tem seznamu so italijanske oblasti 
izvedle obsežno akcijo po vsej Vipavski 
dolini in aretirale vsa zapisana dekleta 
in matere. V Vipavi so jih nasilno odgnali 
najprej v zapore, kjer je sedaj knjižni-
ca nasproti naše cerkve sv. Štefana, in 
naprej do Trsta v Coroneo, kjer so ostale 
kakšen teden ali več. Končna postaja 
pa je bilo taborišče v kraju Fraschette di 
Alatri pod Rimom.
Med zapornicami je bila tudi moja 

mama Olga Bajc. Odpeljali so jo v noči 
10. marca 1943, ko sem imela dobro 
leto, a sem bila rojena kot nedonošen-
ka. Sama mi je o tem taborišču pogosto 
pripovedovala. Veliko pa so mi o njem 
povedale tudi njene sotrpinke iz Vipave 
in okolice, ki sem jih osebno poznala. 
Nekatera njihova pričevanja pa sem 
tudi zapisala.
Iz Vipave so bile v taborišče Fraschet-

te di Alatri poslane: žena tigrovca Stanka 
Poniža Boža Poniž, Pavla Vrčon, Maruška 

Poniž, Milka Krhne, Olga Bajc in Pavla 
Irak, ki je v taborišču naredila veliko 
dobrega in plemenitega za domačinke iz 
Vipavske doline.
Tako so italijanske oblasti iz Vipave 

odpeljale matere sedmih otrok. Aretirale 
so jih vse v noči 10. marca 1943. V tistih 
dneh so aretirale tudi nekaj deklet in 
žena iz Manč, z Goč, iz Lož, Budanj in z 
Erzelja. Z Erzelja so to bile: sestri Minka 
in Jožica Turk, mama Rozina Stegovec 
s hčerkama Stanislavo in Rozino, sestre 
Ivanka, Anica in Fanica Vrčon ter Dragica 
Ferjančič, ki je doma pustila tri majhne 
otroke. Fanica Vrčon je pisala svoje spo-
mine in jih pozneje tudi objavila.
To in nekaj drugih pričevanj vam 

ponujam v branje.

Fanica	Vrčon: 	SPOMINI	NA	
IZGNANSTVO	V 	ITALIJI
Doma sem z Erzelja, tam sem bila tudi 

rojena kot deveta in zadnja v družini Vr-
čonovih. S fašizmom sem se srečala v na-
ših krajih, v času ko sem preživljala svojo 
mladost na Erzelju. Tako sem dočakala 
tudi dobo partizanstva, v kateri je sode-
lovala cela naša vas. Jaz sem opravljala 
delo centralne kurirke za okoliške vasi. 
Zaradi tako množičnega sodelovanja s 
partizani so nas Italijani sklenili pregnati, 
in to so tudi storili.
Zgodilo se je 8. marca ob 6. uri zjutraj. 

Italijanski vojaki so nas vse vrgli pokonci 
in nam ukazali, naj takoj odidemo na zbir-
no mesto pred našo staro šolo na Erzelju, 
od tam pa v Gabrje, kjer so nas že čakali 
kamioni. Ko smo se oblačili za odhod, so 
vojaki odvezali in zaplenili vso živino v 
vasi in jo potem skupaj z nami gnali proti 
Gabrjam. Iz ponosa nismo pokazali solz, 
kar je Italijane še bolj razjezilo. V Gabrjah 
so nas naložili na kamione in odpeljali: 
ene direktno v tržaški zapor Coroneo, 
druge pa skozi Vipavo in Gorico v zapor 
Zdravščine. V zaporu so namestili ženske 
posebej, moške posebej. Odpadli partizan 
Črni Martin je fašistom sporočil, da je pri 
nas vse za partizane, zato so se italijanske 
oblasti tako silovito spravile na našo vas.

V stavbi na 
današnji 
Beblerjevi ulici 
v Vipavi, kjer je 
zdaj knjižnica, 
so bili pod Italijo 
karabinjerska 
postaja in zapori, 
kamor so fašisti 
pripeljali na 
prvo zaslišanje 
po aretaciji žene 
in dekleta, ki 
se omenjajo v 
članku.



MLADIKA  7-8 • 2020  |  57

P R I ČEV ANJA

Pred odhodom sem se še enkrat 
ozrla na našo ljubo cerkvico in takrat 
sem si resnično mislila, da ne bom nikoli 
več prepevala v njej. Dokler se je dalo, 
sem se ozirala nazaj v strahu, da bodo 
za nami zažgali naše hiše. Vendar se to 
ni zgodilo, ne takrat in ne kasneje, kar je 
bil pravi čudež. Mene so skupaj s sestro 
Anico odpeljali v Trst. Tam sem preživela 
teden dni v zaporu, potem so nas odpe-
ljali z vlakom naprej proti Rimu.
Vprašala sem našega paznika, kam 

nas peljejo. Odgovoril mi je: »In alber-
go!«, kar pomeni: »V hotel!«
Med potjo in ob postankih vlaka smo 

slišale govoriti: »Zdaj peljejo bandite.« 
Vso pot nismo vedele, kam nas pelje-
jo. Nihče nam ni nič povedal. Zadnja 
postaja vlaka je bila v kraju Alatri, ki 
spada v pokrajino Frosinone. Tam so nas 
spet naložili na kamione in nas peljali 

v  taborišče Fraschette, kjer smo bile 
stalno pod stražo, občasno pa je izvajala 
preglede še kvestura.
Pred sabo smo zagledale veliko 

število lesenih barak ter veliko in široko 
cesto, tako da je bilo vse skupaj videti 
kot majhno mesto. Taborišče je bilo 
obdano z mrežo in zidom. Po treh dneh 
smo utrujene in lačne komaj čakale, 
da si odpočijemo. Sledilo je ponovno 
preštevanje in razporejene smo bile v 
barake. Mene, sestro Anico in druge so-
vaščanke je sprejela baraka številka 50.
V sosednjih barakah smo že dobile 

taboriščnike iz Hrvaške, Dalmacije in iz 
Tripolisa. Že ob prihodu so nam poveda-
li, kakšna lakota vlada v taborišču. Naš 
jedilnik je bil nenavaden: opoldan in 
zvečer mineštra iz cvetače. Za 280 ljudi 
so porabili tri četrt litra olja. Namesto 
popra so v mineštri plavale mušice. Za 
dodatek pa je prišel kdaj še kak polž.
Čeprav smo živele v izgnanstvu, nis-

mo izgubile upanja in volje do življenja. 
Ne bi bile Slovenke, če ne bi tudi tam 
ustanovile pevskega zbora, ki je nasto-
pal pri svetih mašah v baraki, posvečeni 
za ta namen. Ko se je to razvedelo, je 
slovensko petje privabilo tudi karabi-
njerje. Zelo radi so ga poslušali. Nekega 
lepega sončnega dne smo imeli v tisti 
baraki tudi birmo. Birmali so otroke iz 
Tripolisa. Tudi ob tej priliki so naša de-
kleta izredno lepo pela, brez spremljave. 
Zjutraj smo šle v kapelo k sveti maši, 
kjer je spovedoval neki pater. Jaz pa 
nisem imela korajže, da bi šla k njemu k 
spovedi, ker se je govorilo, da je izsilje-
val odgovore, koliko partizanov je v naši 
vasi. Papež nam je enkrat poslal tudi slo-
venskega spovednika in po njem poslal 
nekaj pomoči v denarju. Ta je znašala 10 
lir na zapornico.
Dolgčas smo si preganjale s plete-

njem majic. Po okoliških hribih so 
domačini pasli ovce in so seveda imeli 
volno, ki je prišla tudi v naše taborišče. 
Stare žene v taborišču so jo spredle, me 
mlajše pa smo pletle nogavice in majice.
Slovenke smo slovele tudi po čisto-

či in urejenosti barak, ki so jih večkrat 

Starejša slika 
železniške 
postaje v kraju 
Alatri v pokrajini 
Frosinone 
(na območju 
Ciociarie).

Pesem neznanega 
avtorja, ki se je 
ohranila v zvezku, 
ki ga je mati 
avtorice tega 
članka prinesla 
iz taborišča 
Fraschette. V 
njem so tudi 
domovinske 
pesmi. Vse je 
pisala ista roka s 
krasno pisavo.
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kontrolirali. Same smo si organizirale 
telovadbo na prostem, kar nas je poživljalo 
in ohranjalo dobre volje. Tudi ob tej priliki 
se je slišalo slovensko petje. Pred kosilom 
smo si zapele tisto lepo: »Sem slovenska 
deklica, Milka mi je ime, sem obraza bis-
trega, hrabro imam srce.« To je bila za nas 
kakor molitev pred jedjo. Mila in nam draga 
pesem je bila tudi tista: »Oh, kako je dolga, 
dolga pot iz tujine pa do doma, ceste bele 
so tako, sonce sije premočno, vso to dolgo, 
dolgo pot.«
V taborišče smo prejemale tudi pakete. 

Zgodilo se je, da so enkrat paketi zastali v 
Rimu kar nekaj mesecev, in ko so potem vse 
skupaj pripeljali v taborišče, so jih vozili kar 
s kamioni. Nekatere so prejele prazne škatle, ker 
so vsebino prej pokradli. Iz nekaterih paketov se je 
slišalo čudno cviljenje. Najprej smo mislile, ker je 
bila velika vročina, da so se iz poslanih jajc zvalili 
piščančki. Ko smo jih odpirale, pa so iz njih skakale 
majhne miške, ki so se v njih skotile v Rimu. Ob 
vsem hudem smo se včasih tudi od srca nasmejale.
Že prvi mesec nas je prišla obiskat naša nevesta 

Anica, ki pa je imela na poti dosti težav. Prinesla 
nam je kovček, poln dobrih jedi, a na zadnji postaji 
v Alatriju je zvedela, da ne sme k nam v taborišče. 
Zato ga je v gostilni izročila nekemu vojaku, ki ji je 
rekel, da je v službi v našem taborišču in da nam bo 
lahko vse izročil. A je baraba vse požrl in nam čez 
nekaj dni poslal prazen kovček, iz katerega je vel 
samo prijeten vonj po dobrotah. Bilo je prebridko.
V Trstu smo se pred odhodom v Alatri dobile 

kar tri sestre: Anica, Ivanka in jaz. Takrat smo imele 
jaz 23, sestra Ivanka 33 in Anica 35 let. Anica je 
bila že poročena in je imela tri otroke. V izgnan-
stvo je morala, ker so pri njej zalotili tri aktiviste. 
Njen mož je bil med tem časom v partizanih. Z njo 
so bili od doma pregnani tudi trije otroci in teta. 
Otroci in teta so dobili zavetje v Branici. V Trstu mi 
je zaupala, da pričakuje četrto rojstvo, kar me je še 
bolj zaskrbelo. Še huje pa je bilo to, da sva s sestro 
Ivanko v zaporu Fraschette izvedeli, da je njen mož 
maja 1943 padel v partizanih. To grenko novico sva 
ji s sestro prikrivali do konca zapora. Pustili sva ji 
upanje, da njen mož še živi.
Počasi se je bližal razpad Italije, kar smo seve-

da z veseljem sprejele. Med taboriščniki je nastal 
nemir in vsak je že mislil na odhod domov. Problem 
je bil denar. In smo ga dobile tako, da smo prodale 
okoliškim kmetom rjuhe in pokrivala iz taborišča. 

Prve, ki so se hotele same odpraviti na pot, so bile 
na komandi taborišča zavrnjene. Potem pa smo 
začele zjutraj na skrivaj odhajati po skrivnih poteh 
iz taborišča proti Rimu. Tako smo storile tudi me 
tri sestre. Takrat je bila Anica v devetem mesecu 
nosečnosti. Do Alatrija smo šle peš, potem pa z vla-
kom do Rima in naprej do Gorice. Neka gospa nas 
je na vlaku poučila, da imamo pravico iti domov 
tudi brez vozovnic. Tako smo povedale sprevodni-
ku in nas je pustil pri miru.
V Gorici je bila ob našem prihodu že borba med 

partizani in Nemci, zato smo morale počakati teden 
dni v zbirni bazi. Tam smo dobile tudi hrano, vse je 
plačala občina Gorica. K sreči je sestra Anica še kar 
dobro prenašala svojo nosečnost tudi v izrednih 
razmerah, saj pregovor pravi, da Bog ne da vseh 
križev hkrati. V Gorici smo skupno sklenile, da bo 
šla rodit kar v bolnišnico v Gorico. Res je bila spre-
jeta, vendar jo je po najinem odhodu zapustila in 
se z avtobusom pripeljala za nami v Vipavo. Tukaj 
pa je, takoj ko je stopila iz avtobusa, izvedela hudo 
novico, ki smo ji jo toliko časa prikrivale v taborišču. 
Njena vrnitev domov na Erzelj mi je ostala v traj-
nem spominu. Od hudega si je grizla ustnice, da bi 
premagala bolečino v dobro še nerojenega otroka. 
Čez nekaj dni je doma rodila hčerko, ki pa je, žal, že 
v osmem mesecu umrla za meningitisom.
Doma sem dobila še očeta in svakinjo, ki sta 

se vrnila iz Trsta. V hlevu pa me je pričakala le ena 
suha krava, ki smo jo dobili kot odškodnino za vse 
pobrane živali ob odhodu v internacijo. Takrat so 
nam Italijani vzeli štiri goveda in dva prašiča.
(Zapisala v juniju 1999.)

(se nadaljuje)

Ostanki barake v taborišču Fraschette, slikani leta 2009.
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Ljubljančan pride v Novo mesto in 
vpraša možakarja, ali je že kdaj slišal za 
Mozarta.
Ta ga je začudeno pogledal in vpra-

ša: »Kje pa ima zidanico?«

b  l  a

»Kdaj je posledica prej kot vzrok?«
»Pojma nimam. Po moje je to ne-

mogoče.«
»Pa vendar je mogoče! Mogoče je 

takrat, ko gre zdravnik za krsto svojega 
pacienta.«

b  l  a

»Matic, si pripravljen na zimo?«
»Pripravljen, pripravljen.«
»Kako pa?«
»Dolge gate in šnops.«

b  l  a

Pri uri biologije učiteljica vpraša: 
»Kako imenujemo bitja, ki lahko živijo 
v vodi in na kopnem?«
Luka dvigne roko, vstane in izstreli: 

»Mornarji!«

b  l  a

»Ali si včeraj videl sončni mrk?«
»Ne. Bilo je pretemno.«

b  l  a

»Jaka, ti si moj najboljši prijatelj, 
pa me nisi še nikoli vprašal, kako se 
imam.«
»Dobro torej, kako se imaš?«
»Raje ne sprašuj!«

b  l  a

Direktor vpraša mlado tajnico, ki jo 
je pred kratkim sprejel v službo:
»Pa zakaj ne dvignete slušalke, 

kadar zvoni telefon?«
»V devetih primerih od desetih je 

telefon tako ali tako za vas!«

Po cesti se pelje star znanec polici-
je. Policist ga zaustavi in mu reče:
»Pokažite mi vozniško dovoljenje!«
»Izvolite, toda potem mi ga vrnite, 

ker ni moje!«

b  l  a

»Pravim oslom sem danes pridigal!« 
se huduje župnik po maši v zakristiji.
Cerkovnik mu reče: »Ampak med 

pridigo ste jim večkrat rekli: moji dragi 
bratje!«

b  l  a

Občan sreča dva policista in ju 
vpraša:
»Vidva, ki sta brihtne glave, povej-

ta mi, kaj je to: Štiri noge ima in zelo 
neumno je.«
»Osel!«
»Ne, to sta vidva.«
Policista odideta jezna naprej, 

srečata prijatelja in se odločita, da ga 
potegneta. In mu pravita:
»Povej, kaj je to. Štiri noge ima in 

neumno je.«
»Osel.«
»Ne, to sva midva.«

b  l  a

Sosed je povabil Marjana na razsta-
vo svojih slik. Ko ga je vodil skozi raz-
stavno dvorano in mu razkazoval svoje 
umetnine, mu je med drugim pokazal 
tudi eno od slik in rekel:
»Sklenil sem, da bom tole svojo 

zadnjo sliko poklonil kakšni ustanovi 
kot dobrodelno darilo.«
»Potem je pa najbolje, da jo poda-

rite zvezi slepih in slabovidnih,« mu je 
predlagal Marjan.

b  l  a

»Barbara, kateri dve besedi sta v šoli 
najpogosteje uporabljeni?«
»Ne vem!«
»Točno!« je rekel učitelj.
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Draga mladih se je vrnila. Neka-
teri smo se je konec avgusta na 
Opčinah udeležili prvič, saj je bila 
zadnja izdaja leta 2013, nato so 
mladi sodelovali le še na študij-

skih dnevih Draga, niso pa imeli 
več svojih lastnih srečanj. Letos so 

organizatorji, in sicer časnikarski krožek društva 
MOSP – Mladi v odkrivanju skupnih poti in dru-
štvo Slovenski kulturni klub pomislili, da je treba 
mladim spet ponuditi priložnost za razmišljanje o 
pomembnih vsebinah, ki se tičejo njihove bodoč-
nosti in obstoja naše skupnosti v tem prostoru. 
Zato so ponudili vsem mladim priložnost za sreča-
nje in pogovor z ministrico za Slovence v zamej-
stvu in po svetu dr. Heleno Jaklitsch.
Gostja je v približno poldrugo uro trajajočem po-
govoru odgovorila na številna vprašanja, ki smo 
jih mi mladi postavljali. V njenih odgovorih sem 
začutila iskreno željo in trud, ki ga je vložila, da bi 
čim bolj jasno obrazložila vsako besedo, ki jo je 
izgovorila.
Izkazala je izredno občudovanje do vseh, ki čutijo 
pripadnost slovenski manjšini. Do izraza so prišla 

vprašanja o narodnostni identiteti mladih, pa tudi 
očitki, da nas v Sloveniji premalo poznajo in nas 
včasih preprosto označujejo za Italjane. Večkrat 
se je pojavilo vprašanje, kaj sploh smo –  zamejci, 
obmejci ali preprosto Slovenci. Ministrica je po-
udarila, da moramo vsi, tako na eni kot na drugi 
strani meje, krepiti svojo narodnostno pripadnost 
in zavedanje, da smo vsi del istega narodnostne-
ga telesa. Slovenstvo je bogastvo za vse, narodni 
ponos pa bi morali Slovenci iz Slovenije uvažati iz 
zamejstva, je priznala ministrica.
Osebno me je tudi zanimalo, kako ocenjuje pro-
blem bega možganov iz manjšinskega prostora, 
tj. mladih, ki odhajajo v tujino in iščejo boljše 
delovne pogoje, zanimivejše službe, priložnost za 
inovacije. Odgovor, ki mi ga je ministrica dala, je 
bil izredno izčrpen. Zaveda se, da mladi ciljajo na 
države, ki so tehnološko bolj napredne, oziroma 
na tiste, ki več vlagajo v znanost in raziskovanje, 
ter v tiste, ki nudijo mladim boljše priložnosti. 
Zato je po ministričinih besedah treba v Slovenji 
in v zamejstvih razviti in pokazati mladim, da 
imajo možnost imeti, kar si želijo tudi na doma-
čih tleh. Vlagati je treba v mlade sile in skrbeti za 

prenavljanje kadrov.
Po debati je Jaklitscheva 
ostala z nami, da bi tudi v 
neformalnem pogovoru 
spoznala ljudi in organiza-
cije, ki se tu pri nas trudijo 
za ohranjaje  slovenstva. 
Bilo je zelo zanimivo in 
pozitivno srečanje za 
vse udeležence letošnje 
 Drage mladih.

Nika Devetak

Draga mladih 2020
Srečanje mladih z ministrico Jaklitsch:
»Treba je krepiti narodno pripadnost 
in vlagati v mlade sile.«



 Kako si zamišljate svojo vlogo ministrice za 
Slovence v zamejstvu in po svetu? Katere so po 
vašem lastnosti, ki jih mora imeti minister na tako 
pomembnem mestu?
 Sama menim, naj se ne sliši preveč samovšečno, 
ker to nikakor ni, da sem za to mesto primerna iz več 
razlogov. Najprej bi navedla poznavanje problema-
tike življenja Slovencev v zamejstvu in po svetu, saj 
spremljam to že več kot desetletje: že v študentskih 
letih me je namreč ta tema zanimala, spremljala sem 
dogajanje, obiskovala kraje, se srečevala z ljudmi. 
Lahko torej rečem, da nisem človek, ki pade z neba 
in ne pozna realnosti, stvarnosti in bistvenih težav, 
s katerimi se srečujejo te skupnosti, in lepih stvari, 
ki jih imajo. Druga stvar, ki se mi zdi za ministra za 
Slovence v zamejstvu in po svetu bistvena, je imeti 

rad najprej slovenski narod, jezik in vse, kar mi smo. 
Če imaš vse to rad, potem imaš tudi pravi odnos, da 
čutiš eno s Slovenci, ki živijo izven naših meja, ter jih 
skušaš razumeti tudi v  njihovih vsakodnevnih težavah 
in skrbeh. Predvsem pa veš, koliko vsakodnevnega 
truda in napora je vloženega v to, da ohranjajo jezik, 
kulturo in navezanost. Nazadnje bi izpostavila to, da 
si res želim nekaj narediti: mesto ministrice mi ne 
pomeni funkcija, pač pa poslanstvo, da nekaj naredim 
in spremenim.

 Je morda dejstvo, da ste tudi sami pripadnica 
manjšine Kočevarjev pripomoglo k temu, da ste se 
odločili za sprejem funkcije ministrice za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu ali je do tega prišlo iz 
 kak šnih drugih razlogov?

 Kar se tiče mesta ministrice, lahko 
povem, da o tem nisem nikoli razmišljala 
in da me je povabilo presenetilo na celi 
črti. Če bi imela noč časa za premislek, bi 
to mesto mogoče celo zavrnila, še pred-
vsem iz občutka velike odgovornosti, ki 
ga to prinaša. Kočevarstvo mi je pa zago-
tovo v pomoč pri razumevanju Sloven-
cev, ki se soočajo z dvema identitetama; 
slovensko in identiteto kraja, v katerem 
živijo. Osebno lahko povem, da mi je 
prepletanje slovenstva in kočevarstva 
prinašalo ogromno bogastvo in širino, za 
katero verjamem, da jo tudi vi, Slovenci v 
Italiji, imate. 

“Povezovanje 
med zamejstvomzamejstvom in SlovenijoSlovenijo
mora postati SAMOUMEVNOSAMOUMEVNO”

Pogovor z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Heleno Jaklitsch

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je bila gostja na letošnji Dragi mla-
dih, kjer je neutrudno odgovarjala na veliko število vprašanj, ki so ji jih postavljali mladi iz Trsta in 
Gorice. Ob koncu pogovora pa je bila tako prijazna, da je privolila tudi v intervju za Rast.
Helena Jaklitsch je potomka kočevarskih Nemcev. Po izobrazbi je zgodovinarka in sociologinja. V 
letih 2005–2014 je bila zaposlena na odgovornih delovnih mestih na Ministrstvu za pravosodje, 
v času priprav in predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila vodja projektne skupine za operativno 
vodenje logističnih priprav in izvedbo dogodkov ministrstva med predsedovanjem. Od leta 2014 
do imenovanja za ministrico pa je bila zaposlena na Ministrstvu za kulturo, najprej v Službi za 
slovenski jezik, nato pa v Direktoratu za ustvarjalnost.

Avtorice intervjuja Vanja, Urška in Neža na prijetnem pogovoru z ministrico



 Kateri manjšini oziroma kateremu delu slovenske 
narodne skupnosti izven meja Slovenije se najbolj 
posvečate? O kateri menite, da je najbolj potrebna, 
da vanjo vložite svoj trud?
 Če gledam samo manjšine v 
štirih sosednjih državah, se mi po 
pravici povedano zdi, da si čisto 
vsaka zasluži in potrebuje vso po-
zornost. Vsaka se sooča z različni-
mi težavami. Če pomislim na naše 
rojake na Hrvaškem, je tam glavna 
naloga ozaveščanje, da postanejo 
bolj samozavestni, da se zavedajo, 
da so Slovenci. Po letu 1945 se na-
mreč o tem tam sploh ni govorilo: 
ni bilo meje znotraj jugoslovanske 
države, zato uradno niso bili manj-
šina. Potem imate vi tu v Italiji 
čisto druge probleme: ste močna 
narodna skupnost s tradicijo, bo-
gato razvejanim kulturnim in gos-
podarskim življenjem, a se hkrati 
soočate na primer z upadanjem 
poznavanja jezika in vprašanjem 
mešanih zakonov. Porabcev je šte-
vilčno zelo malo in jih zaznamuje 
zgodovinsko dejstvo, da so bili 
povsem odrezani od matičnega 
telesa domovine od leta 1945 do 
samostojne Slovenije, saj zaradi 
meje sploh ni bilo stika. Vsak po 
svoje mora biti v očeh ministra, za 
vsakega mora minister poskrbeti. 

 Ali ste se odločili, da bo vaše delo-
vanje bolj usmerjeno v spodbujanje 
same manjšine ali tudi v ustvarjanje 
stikov med posameznimi manjšinami 
in Slovenijo?
 Pravzaprav prva naloga, ki jo je potreb-
no opraviti, je ta, da se v Sloveniji sploh 
zavedajo obstoja manjšin; ko se bodo na-
mreč zavedali, da živi izven � zičnih meja 
toliko Slovencev, bo zagotovo vzpostavl-
janje stikov veliko lažje.
Druga stvar, ki pa je ključna, je ta, da 
zamejci začnete doživljati Slovenijo in 
Slovence kot svoje, da se ne počutite tuji, 
vendar da ste del slovenskega naroda; 
povezovanje med zamejstvom in Sloveni-
jo mora postati samoumevno. 

 13. julija ste bili ob vrnitvi Narodne-
ga doma v naših krajih. Istega dne je 
bilo tudi dogajanje v Bazovici ob gmaj-
ni in fojbi. Na ta račun sta slovenski in 
italijanski predsednik prejela veliko 
kritik pa tudi spodbudnih besed. Vi 
ste pred samim dogodkom podpirali 

njuno gesto. Kaj pa po njej?
 Še vedno mislim, da je bil narejen korak naprej. Vsak 
korak, ki se naredi v luči sprave med dvema narodoma, 
je pomemben in zato tako dejanje podpiram, ker se mi 

zdi, da je odprlo možnost po-
govora o tem, kaj se je dogajalo 
na eni in na drugi strani. Zato se 
mi zdi gesta obeh predsednikov 
pomembna. To, da obe državi na 
najvišjem vrhu pokažeta odnos 
do obeh, tako do bazoviških 
junakov kot do fojb, se mi zdi 
ogromen korak. Tako detabuiziraš 
tako temo in jo odpreš za pogo-
vor ter vidiš, da se da delati drug 
z drugim in živeti tudi ob takih 
temnih zgodbah, ki jih imamo in 
se znamo o njih pogovarjati in na 
koncu tudi sprejeti.

 Povezovanje med Slovenci 
pri nas in Slovenci v Sloveniji. 
Kaj bi se lahko konkrektno 
naredilo, da bi nas Slovenci 
iz Slovenije spoznali? Kakšno 
ekskurzijo?
 Ideja o ekskurzijah se mi zdi 
odlična, s tem se med mladimi 
spoznavate in to ne na ravni nekih 
politik, idej, ki jih imamo »ta stari«. 
Zelo konkretno bi lahko pomislili 
še na kakšne projekte, ki jih lahko 
naredite skupaj, svoj čas so bila 



npr. zelo moderna kakšna pobratenja šol. To so teme, o 
katerih sem že govorila z ministrstvom za šolstvo. Zelo 
lepo se mi zdi, če bi naši dijaki, ko imajo končni izlet, 
tega naredili po zamejstvu, po robovih Slovenije.

 Kakšna pa je situacija med Slovenci v zdomstvu? 
S katerimi problemi se najbolj soočajo? 
 Slovenci v zdomstvu, po svetu, se starajo, predvsem v 
društvih ni mladih, ki bi dejavnosti prevzeli in ohranjali 
poslanstvo. So seveda tudi izjeme: nekatera društva 
nastajajo na novo, predvsem v državah, v katere se 
Slovenci na novo izseljujejo, na primer na Dunaju. Pri 
skupnostih, ki so tam že cela desetletja, je pomembno 
ohranjanje korenin, vendar postaja to vedno zahtev-
nejše: življenje je hitro, spreminjajo se povezave, ljudje 
se ozirajo v svet, ne več samo v Slovenijo, spoznavajo 
nove države, narodna identiteta ni več tako močna. 
Temu se dodajajo še konkretne težave: nekateri imajo 
društvene prostore, ki ostajajo prazni. Že četrta gene-
racija, na primer, v Ameriki zelo izrazito odkriva svoje 
korenine in tudi prihaja na obisk v Slovenijo .

 Kako gledate na skupine zamejcev in zdomcev, ki 
nastajajo na novo in niso potomci izseljencev tretje 
ali četrte generacije?
 Glavno je, da jih Slovenija ne spregleda. Če jih ne 
bomo videli, vzpostavili stika in jim dali možnosti, da se 
organizirajo, jih lahko že zelo hitro izgubimo; to pa bi 
bila velika škoda, saj je vsak Slovenec po svetu bogas-
tvo za naš narod. 
Povedati je treba, da po eni strani obžalujem dejstvo, 
da odhajajo, saj vem, da se mnogi ne bodo več vrnili; 

po drugi strani je ta za tiste, ki se potem 
vrnejo v domovino, zagotovo pozitivna 
izkušnja, saj lahko z novim znanjem in 
poznanstvi še naprej bogatijo naš narod.

 Je med temi, ki odhajajo na novo, 
zavest, da bi se kdaj vrnili – torej 
da grejo, da se v tujini obogatijo in 
pridejo nazaj –, ali grejo, ker hočejo 
v tujini ostati in si tam ustvariti novo 
življenje?
 Nekateri grejo iskat službo, drugi 
grejo kot študenti z namenom, da bi se 
vrnili nazaj, vendar si tam najdejo dobro 
službo. Mislim, da nihče ali pa zelo redki 
grejo iz države s prepričanjem in name-
nom, da se ne bodo vrnili nikoli več. Ta 
misel je zelo drastična, zato upam, da je 
ni. Res je, da prideš v svet z namenom, da 
ostaneš tam za določen čas, se pa potem 
po možnosti tam še poročiš in si ustvariš 
družino, zato začneš odlašati povratek. 
Tu pa postane pomembna vzgoja, ki jo 
moramo dati vsem, ki odhajajo: to je 
predvsem pozitiven odnos do sloven-
skega naroda in do slovenske identitete. 

Bolj bo vsak ohranjal stik z domovino, prej in lažje se 
bo vrnil. V izhodišču pa je zelo malo takih, ki se selijo s 
prepričanjem, da se selijo za zmeraj. Če bi bili v Sloveniji 
pogoji taki, da bi našli spodobno službo, ki bi preživela 
posameznika in družino, bi se mnogi takoj vrnili nazaj.

Neža Petaros, Urška Petaros, 
 Vanja Vogrič

 Nika Čok

  Posvečeno
mladim

Vsrkaj vase svoje sanje
ali pa jih ugrizni s slastjo, 
kot to narediš, če imaš pred sabo
svojo najljubšo jed.
Drži jih stisnjene med zobmi.
Ne pusti jih oditi v pozabo.
Četudi od tebe terjajo marsikatero
solzo, napor, trud –
se jim ne odreci.
Verjemi v svoje sanje in želje in uresniči jih!



Za znamko, o kateri bom pisala, je marsikdo zagotovo 
že slišal, saj je svetovno znana in jo lahko najdemo v 
marsikateri trgovini. Gre za znamko Fair trade. Pravza-
prav gre tu bolj za gibanje, ki se zavzema za to, da bi 
odpravili izkoriščanje 
delovne sile in nečlo-
veške razmere, v ka-
terih mnogi delavci ži-
vijo in opravljajo svoj 
poklic. To še posebej 
velja za države v razvoju. 
Gibanje Fair 
trade se je začelo 
že sredi 40. let 
prejšnjega sto-
letja. Leta 1989 
je bila ustanovljena 
svetovna organizacija 
WFTO (World Fair Trade 
Organization), s katero 
se je pojem pravične 
trgovine razširil po 
vsem svetu.
Če na kratko povza-
memo, kaj dejansko 
omogoča pravična 
trgovina, lahko v prvi vrsti 
povemo, da podpira še 
predvsem manjše kmetije 
v manj razvitih državah, ki 
bi sicer podlegle izko-
riščanju multinacionalk. 
Zato da imajo pridelovalci 
pravično plačo, mora biti 
končni izdelek v trgovini 
seveda dražji, vendar to 
tudi omogoča višjo kakovost proizvoda; 
v primeru pridelkov, kakršni so kava, 
banane, kakav in podobne dobrine, po-
meni, da so jih pridobili brez strupenih 
škropil oziroma v spoštovanju narav-
nega okolja, v katerem so jih pridelali. 
Če je končna cena višja, si lahko tudi 
obrtniki privoščijo dos-
top do kvalitetnejših 
surovin – v primeru ob-
lačil ali ročnih izdelkov 
–, kar jamči kvaliteto in 
trajnost izdelka. 
Večina kupcev se sicer 
ustraši ob rahlo višji 
ceni, vendar se mora-
mo zavedati, da pra-
vično plačilo krije ceno dela in 
proizvodnje, vključuje pa tudi 
socialno in okoljsko premijo.
Tipični izdelki pravične trgovine 
so na primer kava, čokolada, 

banane, sladkor, čaj, riž, piškoti, kozmetični izdelki 
(izdelani z naravnimi surovinami in ob skrbi za okolje) 
in še marsikateri ročni izdelki, ki so ponavadi odraz 
kulture, v kateri so nastali.

Sama sem opazila, da 
ko pride do takih 

manjših dejanj, 
kot je lahko 
nakup sladkorja, 
kave ali druge-
ga izdelka, se 

večkrat zgodi, da 
se nam zdi nemogo-

če, da bi lahko s svojim 
nakupom kaj v svetu 
spremenili. Seveda se 
lahko s to ugotovitvi-
jo strinjamo, in sicer 
da če samo enkrat ku-
pimo tako pridelano 
čokolado, ne bomo 
veliko pripomogli k 
socialni pravičnosti. 
Vendar če pri tem 
vztrajamo, bomo 
zagotovo v svojem 

malem naredili razliko. Poglej-
mo primer kave: kava je takoj 
za nafto drugi najpomembnejši 
svetovni trgovinski izdelek in 
pomembna izvozna surovina 
za mnoge države; če bi se vsaj 

kdo izmed nas odločil, da 
namesto cenejše kave iz 
Brazilije redno kupuje prav 
tako brazilsko kavo, ki pa je 
bila pravično pridelana, bi 
zagotovo vplival na spre-
membo socialnih in gospo-
darskih razmer v tej državi.
Sicer moram priznati, da 
sem v ta svet stopila le pred 
kratkim, saj sem sicer že prej 
vedela, za kaj gre, vendar 
se nisem nikoli v to poglo-
bila. Lani, ko sem v sklopu 

skavtskega služenja postala prostovoljka v 
trgovini, v kateri so vsi izdelki sad pravične 
trgovine, sem od blizu spoznala najrazličnejše 
znamke in izdelke, pa tudi različne stvarnosti 

in razmere na svetu. Zavedela 
sem se, da lahko tudi z naku-
pom pa keta piškotov naredi-
mo marsikaj dobrega tako za 
nas kakor za malega kmeta na 
onem koncu sveta. 

Vanja Vogrič

PRAVIČNA TRGOVINAPRAVIČNA TRGOVINA
FAIR TRADE –FAIR TRADE –

Mladi lahko spremenimo svet 
 tudi z enostavnim nakupom



17. avgust 2020: najstniki se že 
miselno pripravljamo na povratek 
v šolo. Seveda ne samo v mislih, 
ampak tudi dejansko, saj se bomo 
morali že kaj kmalu vneto posve-
titi vsem domačim nalogam, ki so 
nam jih profesorji naročili. Čeprav 
je letos kar precej posebno leto, se 
problem pisanja domačih nalog 
postavlja vedno na enak način: 
problem je namreč v tem, da se ne 
spominjaš več, kako je treba držati 
pero v roki, da se ti je poštevanka 
usedla tako globoko v možgane, da 
je kar ne uspeš priklicati spet ven 
in si lahko brez računalnika samo 
predstavljaš, koliko je 8 krat 7… 
Skratka, čeprav si lahko že v petem 

razredu viške srednje šole, si moraš 
vsakič ponovno prelistati vso snov, 
ki si jo predelal na osnovni, srednji 
in v vseh štirih letnikih višje šole. 
Letos pa se je poleg vsega tega 
pojavil še dodaten problem in to je 
povratek v šolo. Iskreno lahko prizna-
mo, da so poletne počitnice – če iz-
vzamemo nošenje mask in varnostno 
razdaljo od ostalih človeških prebi-
valcev tega planeta – potekale kakor 
običajno. Povratek v šolo pa bo zelo 
verjetno travmatičen: predstavljajte 
si kaos, kakor ob velikem poku! 
Mi, dijaki, si lahko že pisano predsta-
vljamo, kako bo izgledala ta pred-
stava, v kateri bomo vsi protago-
nisti. Že v manj številnih šolah, kot 

Poči� ice … in nočne more dijakov 
ter profesorjev o povratku v šolo

… ali bolj ali manj resno ugibanje o tem, 
kakšno bo novo koronavirusno šolsko leto

19. avgusta 2020: Poletje. Sonce, 
morje, hribi, tuja mesta … Vse to 
čakamo vsako leto, da se končno 
lahko spet odpravimo na dopust, 

spoznavamo nove kraje, 

Kako je »koronapoletje«
spremenilo naše počitniške navade

lokalne ljudi, okušamo nove jedi …
Letošnje poletje pa (žal) ni takšno, 
kot smo ga vajeni. Destinacije za 
letošnji dopust nismo iskali po tem, 
kateri kraj bi nam bil najljubši. Letos 

smo se ukvarjali s tem, 
kje je najmanj okužb, 
katera država je naj-
bolj varna in iz kate-
re, če jo obiščemo, ne 
bomo potrebovali ka-
rantene ob povratku 
domov. Nismo mogli 
planirati dopustov, saj 
je moral marsikdo na 
vrat na nos spremeniti 
svojo počitniško desti-
nacijo ob spreminjanju 
epidemioloških razmer 
v izbrani državi.

Če smo nekateri aprila in maja še 
upali, da poletje ne bo minilo v 
znamenju epidemije koronavirusa, 
ampak v karseda največji 
normalnosti, smo se pošteno 
ušteli. Epidemija ne pojenja, tako 
pa se tudi stalno spreminjajo 
pogoji v različnih državah in vladni 
omejitveni ukrepi v njih.
Problem predstavlja tudi prevozno 
sredstvo, ki bi nas lahko pripelja-
lo do želene destinacije. Letalske 
povezave so zelo okrnjene, vsak 
dan pa na novo odpovedujejo lete. 
Veliko ljudi se je zato odločilo, da se 
na pot odpravi kar z avtomobilom, 
kar pa ima več prednosti. V lastnem 
avtomobilu se zavarujemo pred 
okužbo, poleg tega pa se lahko 
premikamo, kadarkoli želimo.

so naše višje srednje v Gorici, bo 
vrnitev verjetno prikazala študen-
tom najtemnejšo plat profesorjev, 
ki so jo gotovo skrivali zato, da bi 
izbruhnila ravno v takih trenutkih. 
Če si pedagog in bereš ta članek, 
lahko samemu sebi priznaš, da je to 
resnica. Vsi dijaki smo se že zdavnaj 
sprijaznili s tem, da je profesorju v 
zabavo ustvarjati dijakom še doda-
ten stres. Ravno zaradi tega potla-
čenega občutka se že pripravljamo 
na dvoboj z njimi in smo poskrbeli, 
da bomo imeli asa v rokavu. Ne-
katere karte vam bom razkril, ker 
čutim dolžnost, da vsaj okvirno 
napovem profesorjem, kaj se v tem 
času dogaja v naših možgančkih. 

Narava v Marini di Corniglia (Carlotta Cupin)



PREVERJANJA

Vsi imamo take učitelje, ki zaradi ra-
znoraznih razlogov, zaradi starosti 
ali nejevolje – pa tudi zaradi odme-
va v razredih – ne slišijo ravno naj-
bolje. Predstavljajte si sedaj, kako 
bo z maskami na obrazu: maske 
bodo dijakom zakrivale usta, tako 
da si bomo med preverjanji lahko 
mirno sporočili marsikatero rešitev, 
ne da bi nas profesorji zasačili.

KAJ PA SNUJEJO PROFESORJI?

Postavimo se še na stran profesor-
jev in jih preštudirajmo. Verjetno 
bo profesor matematike naklonjen 
maskam, saj se tako ne bo več 
pritoževal, da med učnimi urami 
požre veliko krede, ker je običajno 
prav on tisti, ki največ piše po tabli. 
Profesor gibalne vzgoje bo skakal 
od veselja, ker nam bo končno lah-
ko ukazal, naj tečemo do Triglava 
in nazaj, kajti v odprtih prostorih, in 
povrhu še če telovadiš z najboljšim 

profesorjem te galaksije, je nemo-
goče, da bi se okužil z virusom.

»ALI SMEM NA STRANIŠČE?«

Med poukom se bo povečalo 
povpraševanje po obisku stranišča, 
kajti zaradi mask si bomo »morali« 
osvežiti obraz, da ne bi slučajno 
ravno med spraševanjem padli 
pred katedrom v nezavest.
Verjetno sem že preveč pomagal 
tistim, ki nas bodo v naslednjih 
mesecih »trpinčili«, tako da bom 
razkrivanje ustavil.

RAVNATELJ GOTOVO ŽE TRENIRA 
 KONDICIJO …

Z rokavicami na rokah naj se dota-
knemo še gospoda ravnatelja. Pre-
hodil in pretekel bo toliko kilome-
trov, da se bo lahko vsako uro pojavil 
v vseh razredih hkrati in z visokega 
opazoval, če vsi, tudi najmanjše 
živalice v učilnici, spoštujemo vsa 
pravila. S tako hitrim premikanjem 

Mogoče pa nam bodo izredne raz-
mere letošnjega poletja pomagale, 
da bomo spet videli, kako lepe 
kraje imamo v svoji okolici. Veliko 
ljudi se je namreč v letošnjem »ko-
ronapoletju«  odločilo, da dopustu-
jejo blizu doma. In čeprav večkrat 
hrepenimo po daljnih destinacijah, 
si moramo priznati, da so tudi kraji 
v naši bližini vredni ogleda.
Kljub epidemiji pa 

so nekateri sklenili, da se vseeno 
odpravijo v bolj oddaljene kraje. 
Razumem jih, saj tudi sama ko-
maj čakam, da se spet odpravim 
v Lizbono. Ampak ali bo res tako 
lepo, kot pričakujem? Prijatelji mi 
pravijo, da se zdaj tam ni mogoče 
zaustavljati na ulici s pijačo v roki 
in da so zaprli razgledne točke. 
Kakšen čar ima lahko mesto, ki je 

lepo prav zaradi 
utripa življenja v 
njem, brez tega 
utripa?
Po drugi strani 
so nekatera 
mesta spet zaži-
vela. Benetke 
na primer lahko 
končno spet 
obiščemo v 
miru, brez mno-
žic turistov, ki 
vsakodnevno 
kvarijo podo-
bo mesta na 
morju.

bo po par mesecih prekosil marsika-
terega vrhunskega športnika v vseh 
raznoraznih panogah. 

KDO PA NAM BO »REŠEVAL« 
ŽIVLJENJA?

Na  koncu bi se še rad spomnil 
naših prečudovitih šolskih sluginj, 
ki bodo na vse mogoče načine 
preprečevale, da bi profesorji ali 
ravnatelj odkrili tiste, ki si bodo 
morda le za trenutek sneli masko, 
da bi vdihnili nekaj svežega kisika 
in tako omogočili, da lahko veselo 
živimo naprej, ne da bi preverili, 
kako trda so tla. 
Zelo verjetno je, da bo letošnje šol-
sko leto zelo različno od prejšnjih. 
Zavedati pa se moramo, da je šola 
kraj, kjer imamo naše fantastične 
prijatelje, prijazne sluginje, živčne 
profesorje in diktatorske ravnatelje, 
zato bo ostal pojem »šole« kljub 
vsemu nespremenjen.

Ivan Boškin

Ali se bodo naše počitniške navade 
spremenile, ne moremo še trditi. 
Odvisno bo od tega, koliko časa bo 
epidemija še trajala. In koliko bomo 
pripravljeni prilagoditi se novemu 
svetu po epidemiji.

Urška Petaros
Meja naju ne loči (Nika Devetak)

Čakanje (z masko) na vlak (Nika Devetak)



#covidpoletje

Carlotta Cupin
#manarola #5terre 

 #coloredhousestrip

Nika Devetak
#potovanjevvlaku 
#potovanjevrimini

uredil Jernej Močnik
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#morje #covid #disinfection 
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Nika Devetak
#riminiznasmehom
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Manuel Gec
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Veronica Piredda
 #sailingyachta #covidpoletje 

#sardinija #pocitnice #zaton #galeb

foto ru� ika Rasti

Jernej Močnik
#SZSO #MaliTabor20 

 #vsakdan #covidpocitnice



SLOVENSKI KULTURNI KLUB

Objavljamo tokrat še zadnje tri prozne prispevke in pesem, ki so jih člani komisije 
lanskega natečaja Slovenskega kulturnega kluba priporočili za objavo. S tem se 
objava lanskih prispevkov zaključuje, od naslednje številke pa bomo začeli z objavo 
nagrajenih prispevkov letošnjega natečaja.

Nahajam se v osrednjem delu vesolja. 
Tu prebiva neskončno mnogo majhnih, 
srednjih ter velikih zvezd. Vsaka zvezda 
se ozira okoli sebe in opazuje nočno ži-
vljenje na Zemlji. Včasih se kaka zvezda 
spusti na Zemljo, tako da jo lahko živo 
bitje na Zemlji prosi za uresničenje neke 
osebne sanje. Vsaka zvezda ima svoje 
ime. Precej so osvetljene, toda Zemlji 
osvetljuje noč Luna.

V davni preteklosti se je mala no-
vorojena zvezda Carmen sprehajala po 
vesolju. V sebi je čutila, da jo vse druge zvezde 
sovražijo in jo imajo za norca. S časom se ji 
je neka druga zvezda, Lejla, približala, saj je 
razumela, kako se Carmen počuti. Razložila ji 
je, da se vsaka novorojena zvezda ob začetku 
svojega življenja znajde v tem stanju. To da 
je vse čisto običajno. Med seboj pa so si vse 
sestre. Vendar se vse sprašujejo, kdo je sploh 
oče, kdo pa je mama.

Carmen pa si želi uresničiti nekaj, zato prosi 
Luno za pomoč. Prosi jo, če ji lahko pomaga, da 
pridobi prijaznost in spoštovanje drugih sestric. 
Luna pa ji odvrne, da če si to res želi, se mora 
sama potruditi in sama to uresničiti. Carmen 
jo še prosi, če bi lahko postala svetlejša in bolj 
očarljiva. Luna ji na njeno malo telo posuje sve-
tli prah. Carmen se zahvali stari Luni in odide 
proti svojemu osebnemu prostoru v središču 
vesolja. Tam jo Lejla z občudovanjem gleda, 
potem pa ji ponavlja, da mora sedaj ona sama 

  Tanja Knez

NEKJE NA VRHEH, V BLIŽINI NEKJE NA VRHEH, V BLIŽINI 
ZADNJIH GNEZD IN PRVIH ZVEZDZADNJIH GNEZD IN PRVIH ZVEZD

                                         (Oton Župančič: Na vrhu)

kaj narediti za to, da se opogumi, in se pogovar-
ja tudi z drugimi sestricami. In res je Carmen 
postala prijazna in spoštljiva do vseh zvezd.

Sedaj pa si je želela približati se Zemlji in 
se nekega dne spustiti nanjo. V trenutku, ko se 
je res spustila, so ji vse zvezde in Luna voščili 
dobro in lepo življenje na Zemlji. Povedali so 
ji, da bodo trenutki, preživeti z njo, zanje ostali 
nepozabni.

Ko je Carmen pristala na Zemlji, se je vse 
spremenilo. Ob pristanku je namreč zgubila 
ravnotežje, dvakrat odskočila in se sesula v 
prah. Oseba, ki je ta dogodek opazovala, ga je v 
nekem sporočilu opisala in nato novico poslala 
v vesolje Luni in zvezdam. Ko so poročilo pre-
brale, so se vse jokale, saj so z njo doživele lepe 
in grde nepozabne trenutke.

Od tedaj naprej se ni nobena zvezda upala 
približati Zemlji, saj je predstavljala Zemlja 
zanje veliko nevarnost za izgubo življenja.

Foto Tanja Knez



SLOVENSKI KULTURNI KLUB

Marko Sancin

TAM NA MORJU 
PLAVA BARKA PISANA,

JAMBORI VISOKI, JADRA OD SNEGA
(Kette: Dekličino premišljevanje)

Kot vsak torek sem se tudi 
danes odpravil na sprehod po 
tržaškem nabrežju. Bil je lep son-
čen dan in nebo je bilo popolno-
ma jasno. Stopil sem iz avtobusa 
v bližini kapitanije ter se peš od-
pravil proti pomolu Audace. Med 
hojo sem stiskal oči, saj so močni 
sunki burje pometali cesto tako, 
da so smeti plesale okoli mene 
v obliki vrtinca. Na nabrežju ni 
bilo veliko ljudi, verjetno zaradi 
burje, ki je že nekaj dni razsajala 
po mestu. V takih dnevih ljudje 
raje posedajo po kavarnah, kjer 
uživajo ob klepetu s prijatelji in 
pitju vroče čokolade, čaja ali pa 
kar t.i. kapučina.

V bližini pomola Audace 
sem se usedel na klop ter se, kot 
običajno, obrnil proti morju, ki 
se razteza izpred Trga zedinjene 
Italije do obale na drugi strani Tr-
žaškega zaliva. Pogled sem osre-
dotočil na barvo morja. Ta se je 
stalno spreminjala. Modra barva 
vode pred mano je z vsakim sun-
kom burje postajala temnejša, bolj 
mračna. Na drugi strani valobrana, 
pred pristaniščem in trgom, ni bilo 
morje modro, temveč je postopo-
ma spreminjalo barvo v svetlejšo, 
turkizno. Poleg teh modrih barv 
pa sem občasno občudoval belo 
barvo pene.Ta je prihajala na dan, 
ko so valovi morja trčili v valob-
ran. Ob vsakem večjem valu, ki se 
je zaletel v valobran, je brizgnila 
velika količina kapljic slane vode, 
ki so kot dež zmočile vse, kar se 
je znašlo na poti.

Svoj pogled sem nato pre-
usmeril čez valobran in sem kar 

naenkrat obstal. Opazil sem, 
da niso vsi jadralci upoštevali 
navodil luške kapitanije, ki jih 
je svarila pred močno burjo ter 
jim svetovala, naj ne zapustijo 
privezov. Tam na morju je plula 
pisana barka z visokimi jambori 
in jadrom barve snega. To barko 
sem že poznal. Bila je jadrnica 
očetovega znanca, Franca, biv-
šega kapitana trajekta. Franc je z 
barko večkrat preplul ves Tržaški 
zaliv. Izkušeni mornar se ni nikoli 
bal burje in grdega vremena, bil 
pa je vedno previden in upošteval 
je pravila plovbe. Pred kratkim 
sem zvedel, da je jadrnico zaupal 
sinovoma, potem ko se je odločil, 
da je njeno vzdrževanje prevelik 
napor zanj, saj je že prestar in pri 
njegovi starosti ni več primerno, 
da bi preživljal svoj čas na njej. 
Ob pogledu na barko sem se 
zgrozil nad tem, da sinova izku-
šenega kapitana ne upoštevata 
navodil in sta se kljub grdemu 
vremenu odločila za plovbo po 
zalivu. Pomislil sem, da sta barko 
v rekordnem času prenovila in 
modernizirala tako, da je postala 
pravi biser barkovljanskega porti-
ča. Jadrnico sta prebarvala v žive 
barve, saj si je to zaželel oče, ko 
jima jo je predal. Barko je želel 
že on sam tako prebarvati iz dveh 
razlogov. Nekoč se je znašel med 
jadranjem v megli. Zmanjkal je 
veter, pokvaril se mu je pomož-
ni motor in je zato moral takrat 
poklicati pomoč. V megli so ga 
našli komaj nekaj ur po klicu. Bil 
je ves premražen in morski tok ga 
je odnašal na odprto morje. Tudi 

za izkušenega mornarja, kakršen 
je bil, to ni bila prijetna izkušnja. 
Drugi razlog pa je bil ta, da si je 
želel barko, različno od ostalih 
jadrnic, tako da bi jo, kadarkoli bi 
obrnil pogled proti morju, zagle-
dal in hitro prepoznal v katerem-
koli vremenu, tudi med večjo 
skupino jadrnic na regati. 

Lepa in prenovljena barka se je 
močno zibala v burji. Bal sem se, 
da bo vsak čas izginila iz mojega 
pogleda in se pogreznila v tem-
no modro morje. Kljub razbur-
kanemu morju je jadrnica, čeprav 
s težavo, jadrala v smer Mira-
marskega gradu, bleščeče-bele 
zgradbe, ki se bohoti v Tržaškem 
zalivu. Spomnil sem se, kako sem 
tudi sam jadral po Tržaškem za-
livu in se bojeval z močno burjo. 
Ko se je prvič to zgodilo, sem bil 
ves prestrašen in bal sem se moči 
vetra, ki je neprestano obračal 
malo jadrnico neizkušenega deč-
ka. Nekaj let kasneje sem se spet 
znašel v močnem vetru, a sem 
mu kot izkušen jadralec kljuboval 
ter užival v jadranju. Verjetno sta 
te občutke imela tudi Frančeva 
 sinova, ki sta kljubovala naravi 
in na višini Barkovelj uspešno 
 zavila v pristan ter izginila iz 
mojega pogleda.

Nekaj dni zatem sem se spre-
hajal po barkovljanskem portiču 
in videl privezano pisano barko 
z visokimi jambori, na katerih so 
spuščeno plapolala snežno bela 
jadra, in pomislil sem na čudo-
vito barko, ki bo prav gotovo še 
velikokrat kljubovala vremenu, 
predvsem pa tržaški burji.
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ZA NOVO PRIJETNO BRANJE 
DEL MLADIH AVTORJEV

Izidi LITERARNEAGA NATEČAJA SLOVENSKEGA KULTURNEGA KLUBA, razpisanega ob začetku šolskega leta 
2019/2020, so bili letos (zaradi zapletov, ki jih je povzročila pandemija) razglašeni z zamudo. Komaj smo izvedeli 
zanje, smo jih objavili v javnih občilih. Zdaj pa - kot je bilo obljubljeno - objavljamo imena nagrajencev še v Rasti. 
Slovesna podelitev nagrad pa bo na Dan mladinske ustvarjalnosti na ul. Donizetti, 3 v prvih jesenskih mesecih. 
Komisija, ki so jo sestavljali: Majda Artač, Lučka Peterlin in Jurij Paljk, je med okoli 50 izdelki izbrala najboljše, kate-
rih avtorji so:

POEZIJA

2. NAGRADA: EX AEQUO LUCA CORETTI in BOŠTJAN PETAROS

3. NAGRADA: EX AEQUO ELISA SARTORI in TANJA KNEZ

PROZA

1. NAGRADA: JAKOB GRUDEN

2. NAGRADA: MARTINA SOSIČ

3. NAGRADA: NIKA STAREC

POHVALO in PRIPOROČILO ZA OBJAVO pa so prejeli:
za poezijo : INES RACMAN
za prozo: LARA BEARZI, NASTJA FERLUGA in FRANCESCO PETACCIA. 

Vsem iskreno čestitamo! Njihove nagrajene prispevke boste lahko prebrali v naslednjih Rasteh!

Na Dnevu mladinske ustvarjalnosti Slovenskega kulturnega kluba smo leta 2019 (tako kot smo to 
 naredili v preteklih letih s pisateljema Alojzom Rebulo in Borisom Pahorjem) predvajali video- posnetek 
dddr. Evgena Bavčarja, ene od osrednjih osebnosti na slovenskem literarnem področju. Mladim besed-
nim ustvarjalcem Slovenskega kulturnega kluba je prijazno posvetil sledeče besede:

Evgen Bavčar je trikratni doktor, � lozof, fotograf in tudi sam literarni ustvarjalec; 
zaslužen je, ker svet seznanja z našimi, slovenskimi pisatelji,  Pahorjem, Rebulo, 
Kosovelom, itd. Živi in dela v Parizu; prejel je red za zasluge  Republike Slovenije, 
nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament, in najvišje franco-
sko priznanje, odlikovanje Red legije časti. 
Posnetek si lahko ogledate na spletu na strani: www.facebook.com/ SlovenskiKK.
Kdo bo naš gost na naslednjem Dnevu mladinske ustvarjalnosti? Kmalu boste to 
izvedeli!

Kitajski modrec Konfucij pravi, da imamo ljudje besedo, da se (z njo) sporazumevamo. Če pa hoče-
mo povedati kaj bolj pomembnega, lahko te besede tudi napišemo. Tako imamo prozo.
Če želimo še kaj globljega povedati, imamo na razpolago poezijo, poetični jezik. Se pravi tiste bese-
de, ki so za nas najbolj edinstvene, oz. besede pesnika, ki so -za druge- neponovljive. To je poezija.
Ampak zgodi se, da tudi s poezijo ne moremo povedati kakih globokih resnic življenja. Kaj nam 
ostane potem? Ostane nam glasba, poslušati moramo glasbo. 
Kaj pa, če še glasba vsega ne pove? To dodajam jaz Konfuciju: če še glasba tega ne more izraziti- 
nam na eni strani ostaja molitev v odnosu do Boga; na drugi strani pa tudi tišina: globoka, razmiš-
ljujoča tišina, tako kot je to razumel iranski pesnik Hafez? 
In zdaj - da ne bom pretiraval s svojo besedo in da boste tudi vi imeli pravico 
do svoje besede, vam na koncu podarjam tišino.

T a
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Sophie Alessandra Tobou Monafo

NE BEŽI, OSTANI PRI MENI,
TESNO, TESNO ME OKLENI

                                        (Oton Župančič: Z vlakom)

S tabo pod nalivom stojim,
svoje solze z dežjem spojim.

Želim si ljubezni, kričim,
samega sebe v mori lovim.

Veš dobro, da nisem trezen,
stojiš ob meni, čeprav sem besen.

Lepa si in mraz te trese,
lepoto izgubljaš kot iglice macesen.

Poskušaš me razumeti,
moje mentalno stanje doumeti.

Nenehno poskušam vzleteti;
sivo nebo nad nama začne grmeti.

Prosim, ne, prosim, ne beži
od mene, samo ob mene se uleži,

vem, da zbadam te kot bodeči ježi,
okleni me, ulovi me v  mreži.

Tisto jutro je bilo tako kot vsako drugo. 
Vstala sem iz postelje, odprla pametni tele-
fon in pogledala esemese. Bil je samo eden. 
Bil je Tomov. Tom je moj fant. Spoznala sva 
se pred nekaj leti in od takrat se nisva nikoli 
več ločila. Tom je moje vse, zelo močno ga 
ljubim in on prav tako mene. Čeprav živiva 
skupaj, se malo vidiva, ker ko on dela, jaz ne 
in obratno.

Preberem sporočilo, ki mi ga je Tom 
napisal. Samo tri besede: »Morava se pogo-
voriti.« S tem sporočilom me zelo prestraši, 
zato se odločim, da bom šla k njemu na delo. 

Ko pridem na njegovo delovno mesto, me 
on takoj zagleda in pride k meni.

Oči se mu svetlikajo. Razumem, da bo 
pogovor zelo resen. Začne mi govoriti:

»Torej … ne vem, kako bi ti to povedal, 
ampak umiri se, ker bo šlo vse v redu. Govo-
ril sem s svojim zdravnikom in povedal mi je 
grdo novico … Imam raka.«

Za nekaj sekund se mi ne zdi res. Kako je 
mogoče? Mojemu Tomu se ne more zgodi-
ti, da bi zbolel za rakom, ne, ne more! Ni 
mogoče. Čutim, kot da bi bila v sanjah in da 
se moram prebuditi in tedaj bo vse v redu. A 
že nekaj minut stojim tam kot ledena koc-
ka in strmim v Toma in se zavedam, da to 
niso sanje. Čutim prvo solzo, ki mi mehko 
poboža lice. Sedaj jočem in solze me ne 
božajo več, kapljajo, močno lijejo iz mojih 
oči. Potem ko se tudi Tom zave, da ne bom 
z lahkoto nehala jokati, me naenkrat objame 
tako močno, da mi skoraj vzame sapo. Zaše-
pečem mu v uho: »Ne beži, ostani pri meni, 
tesno, tesno me okleni!«

Sedaj sta minili skoraj dve leti, odkar 
Toma ni več v mojem življenju. Spominjam 
se še vseh trenutkov z njim, spominjam se 
še, kako sva se ljubila, spominjam se njego-
ve smrti, ko nisem več dihala, ko se nisem 
niti jokala, ker nisem imela več srca, samo 

prazno črno votlino. Nisem čutila ničesar, 
ničesar. Ostala sem sama s svojimi mislimi, 
ki so me vsak dan vedno bolj uničevale. 
Č utila sem svoje telo kot maso ogromnega 
trpljenja, stiske, praznine in nemoči. Ker 
ko je moja edina ljubezen umrla, sem z njo 
umrla tudi jaz.

    Jakob Kralj

    Hvala
(Ne  beži, ostani pri meni,

tesno, tesno me okleni ... 
Župančič)
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