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TWEET ALI NEZNANSKA MOČ ČIVKA

Pred eksplozivnim nastopom tako imenovanih socialnih omrežij je komuniciranje med ljudmi potekalo 
po ustaljenih načinih in sredstvih: neposredno od človeka do človeka, množično na shodih, manifestacijah, v 
gledališčih, cerkvah, kasneje indirektno preko medijev, najprej v obliki knjige, nato časopisa, revije in plaka-
ta, potem je vodilno vlogo prevzel radio in končno je prišla televizija. To se je zdelo višek in da bo pri tem tudi 
ostalo: komuniciranje od zgoraj navzdol brez odziva prejemnika informacije, kdor je imel oblast in obvlado-
val medije, je ljudstvu povedal (ali nepovedal, zamolčal) enostransko vse, kar je hotel. Dokazati, da je oblast 
lagala, je bilo težko, zamudno in kdaj tudi nevarno. Toda razvoj osebnega računalnika je prinesel internet in 
s tem odprl popolnoma novo poglavje v svetu komuniciranja, čeprav je bil internet prvotno omejen na aka-
demske kroge. Brž so nastala socialna omrežja in vse skupaj postavila na glavo ter dodobra zrevolucionirala 
ustaljeni komunikacijski sistem.
Tweet ali tvit ali po slovensko čivk, kakorkoli 

mu že rečemo, je še posebno primerno sredstvo 
za komuniciranje od osebe do osebe, ali bolje od 
oseb do vseh oseb in narobe, od vseh do vseh dru-
gih. Ker je odprt sistem, vsakdo lahko z omejenim 
številom znakov izrazi svoje mnenje, podpre ali 
zavrne nekoga drugega, njegovo idejo, stališče ali 
trditev in istočasno žanje soglasje in podporo ali 
odklon drugih. Nekateri so to pozdravili kot zmago popolne demokracije. Po načelu človekovih pravic je sko-
ro vsakemu zagotovljeno, da pove karkoli, četudi je zgrešeno, zlagano ali očitno neresnično, tudi vulgarno 
primitivno. Priložnost preveč mamljiva, preveč poceni ponujena, da bi se ji kdo odpovedal. Sprožil se je plaz, 
ki ga nihče ni pričakoval in je kmalu razodel svojo moč v pozitivnem in negativnem, posebno na političnem 
področju. Resnici na ljubo so stranke in na sploh svet politike doživljali že prej globoko krizo, ker je politika 
izgubila stik z realnostjo, preveč v službi sami sebi in premalo v skrbi za skupno dobro in  posameznika. Tvit je 
to praznino zapolnil tako, da so tviteraši postali aktivni del komunikacijskega sistema. 
Čivkanje je vso svojo moč dokazalo pri neslutenem vzponu Donalda Trumpa, ki je na volitvah leta 2016 

znal izkoristiti novo sredstvo, da je z njim nagovoril slehernega volivca in tako osvojil Belo hišo, kljub na-
sprotnim pričakovanjem in napovedim. Podobno se je zgodilo pred nekaj dnevi z volitvami za Trumpovo 
reelekcijo. Napovedi so bile vse proti Trumpu, ki je pri vseh raziskavah javnega mnenja močno zaostajal. 
Toda čivkanje mu je omogočilo, da je državo razdelil v dva tabora ter volitve spremenil v pravi referendum. 
Tako se je z demokratom Bidnom sicer zaman boril za končno zmago do zadnjega volivca.
Čivkanje postaja odločilno sredstvo političnega boja in za ustvarjanje široke volilne baze z volivci, ki so 

bili doslej politiki nedosegljivi. Na podobnih osnovah je tudi v Italiji iz nič nastalo Gibanje petih zvezdic, 
ki je naglo preraslo v politično silo, brez katere ni mogoče upravljati države. Mala Slovenija ni izjema, kjer 
vsak tvit postaja pomembnejši od uradne izjave. Tiskani mediji se novega sredstva poslužujejo tako, da 
svojim člankom dodajajo nekakšne rubrike odmevov, v katerih bralci razkazujejo svoje komentatorske 
sposobnosti in pogostoma hitro prerastejo v obračunavanje z nasprotniki, kjer ne desna ne leva stran ne 
varčuje z grobostjo. Neverjetno je, kakšne vulgarne psovke zmorejo v dva tabora razdeljeni Slovenci v pis-
menem soočanju na razdaljo, čemur bi se v pogovoru iz oči v oči morda izognili. Anonimno pisanje zares 
ne vzgaja k strpnosti. Večjo politično težo pa dobi čivkanje kot sredstvo za zbiranje somišljenikov za ulične 
kolesarske proteste in katerih odkriti namen je rušenje vlade. Ulica prehiteva stranke.

»Po načelu človekovih pravic 
je skoro vsakemu zagotovljeno, 
da pove karkoli, četudi je zgrešeno, 
zlagano ali očitno neresnično.«
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Pandemija, ki je v izredno stanje spravila domala ves svet in še danes močno pogojuje naš vsak-
dan, je povzročila in bo še povzročila pomembne posledice na številnih področjih našega delovanja. V 
tokratnem Fokusu bomo poglobili spremembe, ki smo jih doslej zabeležili v vzorcu sveta založništva, 
ki je primerljivo založbi Mladika, in to med Slovenci v Italiji in v Avstriji, pa tudi v matičnem prostoru. 
Enaka vprašanja in iztočnice smo posredovali predstavnikom slovenskih založb, ki delujejo v obeh 
zamejstvih in v matici.

PANDEMIJA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Sklop vprašanj za anketo med slovenskimi založbami v Italiji,   
Avstriji in Sloveniji: Mladika, GMD, ZTT, Celovška Mohorjeva,    
Celjska Mohorjeva, Družina, Ognjišče

n Kaj je za vašo založ-
bo pomenilo zaprtje 
dejavnosti, do katere 
je prišlo v pomladnem 
času? Kako je takrat 
potekalo vaše delo?
l Pomladna omejitev 
dejavnosti je udarila 
kot strela z jasnega. 
Prvi trenutek smo bili 
nepripravljeni in delo se 
je upočasnilo; ko smo 
ugotovili, katere rešitve 

imamo na voljo, smo marsikaj postorili. 
Izdajanje knjig sestavlja več faz: pre-
biranje besedil, njihovo pregledovanje 
in morebitno popravljanje, dogovarjanje 
z avtorji, prelom, oblikovanje knjige in 
izdelava grafičnih elementov, šele nato 
knjiga izide in stopi v svet. Kot se ra-
zume, se pred izidom lahko opravi kar 
nekaj dela, doma ali v pisarni, zadostuje 
računalnik. V prvem delu leta je tako 
izšlo manj knjig od predvidenega, poleti 
pa smo ritem pospešili, tako da, če bodo 
razmere dovolile, kaže na obetavno 
jesensko žetev.

n Različne proizvodne dejavnosti so 
med zaprtjem učinkoviteje izkoristile 
prodajo po spletu. Koliko je bila pri 
vaši založbi pred zaprtjem prisotna 
prodaja knjig po spletu in koliko je to 
danes prisotno?
l Založba Mladika na svoji spletni 
strani ponuja knjižne izdaje zadnjih let. 
Knjige že dalj časa ponujamo po spletu, 
s tem da je plačilo mogoče le z bančnim 
nakazilom, nimamo urejenega sistema 
paypal. S širjenjem domačega bančni-
štva plačilo z nakazilom ni zamudno in 
niti predrago, zato se ga ljudje že dalj 
časa poslužujejo. Spletnega naročanja 
se poslužijo stranke iz bolj odročnih 
krajev, ki nimajo knjigarn v bližini, je pa 
tudi veliko kupcev iz večjih mest, knjigo 
pa naročijo po spletu enostavno zato, 
ker je udobnejše. V času zaprtja knji-
garn se je naročanje po spletu poveča-
lo, in ker je ravno takrat izšel roman-us-
pešnica Črni obroč, ki pripoveduje o 
požigu Narodnega doma v Trstu, katere 
stoto obletnico smo letos obeleževali, 
se je to poznalo. 

MLADIKA
Nadia Roncelli, urednica
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n Ali beležite upad prodaje knjig?
l Prišlo je do upada. Trgu smo sicer 
ponudili manj naslovov od predvidene-
ga, vendar izdali smo kvalitetna dela, 
ki smo jih v poletnem času uspeli tudi 
predstaviti, in sicer literarnozgodovin-
ske eseje Marije Pirjevec Tržaška branja, 
monografijo Vilme Purič Sodobne 
tržaške pesnice, zadnjo knjigo iz zbirke 
Zapisi iz zdomstva Zdravka Kalana 
Zgodbo mojega življenjea, Jožeta 
Horvata zapise o srečevanjih s pisatelji 
in umetniki Izrečeno in zamolčano, 
Rafka Dolharja dnevniške zapise Pot iz 
zelene doline in že omenjeni Črni obroč 
Marija Čuka.

n V prilagojeni obliki so po zaprtju 
ponovno zaživele tudi predstavitve 
knjige. Ali beležite manj zanimanja za 
stik z avtorji in knjižnimi novostmi?
l Rekla bi celo nasprotno. Potem ko 
so bile predstavitve in javna srečanja 
ob knjigi spet dovoljeni, smo vseskozi 
beležili zelo dober obisk. Mislim, da so 
po obdobju zaprtja ljudje spet radi prišli 
na dogodke, ki so bili hkrati  kulturni in 
družabni. Imela sem občutek, da so obis-
kovalci prireditev srečanja  potrebovali 
in ponujene možnosti izkoristili. Sprejeli 

smo izziv in oblikovali nove rešitve, reci-
mo predstavitve na odprtem, kjer je bilo 
manj omejitev, tako da smo, na primer, 
priredili predstavitev knjige v oljčniku in 
na vrtu gostinskega obrata.
Pred nami se napoveduje virtualni 

knjižni sejem, ta bo velik izziv, saj je bil 
običajno osrednji slovenski knjižni se-
jem priložnost za soočanje z bralci, letos 
tega žal, tako neposredno, ne bo. 

n Ali mislite, da sta zaprtje in omejitev 
premika nja in srečevanja pozitivno ali 
negativno vplivali na bralno kulturo?
l Težko bi o tem kaj gotovega rekla: 
dvomim, da je zaprtje zaradi korona-
virusa odločilno vplivalo na bralne 
navade, menim, da pa so ljudje več 
časa preživeli ob prižganem televizorju 
in drugih elektronskih ter tehnoloških 
napravah. Kdor rad bere, je to počel tudi 
v obdobju zaprtja; velja pa, da bo izid 
posebno zanimivega ali žgečljivega dela 
privabil več bralcev kot običajno. Vse 
je odvisno od (dobre) knjige, in ne od 
koronačasa. 

n Kaj se je spremenilo v teh mesecih?
l Najprej bi rekla, da živimo z večjim 
občutkom začasnosti in prilagodljivosti, 
kar pomeni, da smo prej pripravljeni 
spremeniti in prikrojiti naše načrte. V 
tem obdobju ni nič stalnega, tako smo 
bili prisiljeni načrtovane predstavitve 
v mesecu novembru nenadoma odpo-
vedati. Več smo začeli vlagati v tehno-
loške rešitve in v širjenje informacij po 
družabnih omrežjih, mislim, da bo treba 
ukrepati v to smer. 

Mimo vseh teh vpra-
šanj, ki zadevajo knjige, 
izdajamo tudi revijo, ki je 
zelo zahteven projekt, saj 
priprava ene številke revije 
včasih zahteva dela kot za 
pripravo ene knjige. Revijo 
smo v tem času v celoti ob-
javljali na spletu, da je bila 
dostopna vsem, ne samo 
naročnikom, in odziv je bil 
nadvse dober.

»Živimo z večjim občutkom 
začasnosti in prilagodljivosti, 
kar pomeni, da smo prej 
pripravljeni spremeniti in 
prikrojiti naše načrte.«

Predstavitev 
knjižnih novosti 
Mladike v parku 
Finžgarjevega 
doma na Opčinah 
3. septembra 2020 
(foto Danilo Pahor)
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n Kaj je za Vašo založbo pomenilo 
zaprtje dejavnosti, do katere je prišlo 
v pomladnem času? V kolikšni meri je 
mirovanje spremenilo uresničevanje 
knjižnega programa za letošnje leto? 
Če so bile tiskarne ustavljene, ali sta 
se v obliki dela na daljavo urejanje in 
priprava knjig lahko nadaljevali?
l Italija je bila v Evropi prva država, 
ki je zabeležila močan val epidemije 
 koronavirusa. Založništvo tržaškega tiska 
se je prilagodilo položaju in pomaknilo 
sezono na poznejšo pomlad, na poletje 
in na jesen. Neznanka je drugi val virus-
ne okužbe, ki se dogaja, ko odgovarjamo 
na vprašanja (konec oktobra 2020).
Delo na daljavo oziroma po spletu 

je omogočilo pripravo knjig, ki jih je 
založba uspešno predstavila in ponu-
dila bralcem v toplejših mesecih, ko je 
postalo npr. možno prirejati predstavitve 
na odprtem. Počitnic za nas ni bilo, ljudje 
pa so se po zaprtju rade volje zbrali ob 
predstavitvi knjige, šli v knjigarne itd. Po-
zitiven trend je trajal do zgodnje jeseni. 
Očitno pa se za zimo obetajo nove teža-
ve, saj ni mogoče pozabiti, da se bodo 
bližali prazniki, ki so morda najpomemb-
nejše obdobje za nakupe,  knjigarne, 
predstavitve itd. Skratka, pomlad in zima 
sta obdobji intenzivne promocje, prisot-
nosti na sejmih in na tržišču. Popolnejše 
obračune bo možno delati ob zaključku 
leta. Novembrske in decembrske ome-
jitve lahko močneje vplivajo, kot je to 
storilo zaprtje marca in aprila. 

n Različne proizvodne dejavnosti so 
med zaprtjem učinkoviteje izkoristile 
prodajo po spletu. Koliko je bila pri 
Vaši založbi pred zaprtjem prisotna 
prodaja knjig po spletu in koliko je to 
danes prisotno?
l Prodaje po spletu ni možno posploše-
vati. Eno so predmeti široke potrošnje 

ali ponudbe zelo znanih znamk, pred-
metov, dogodkov naslovov itd., drugo 
so nišni proizvodi, ki jih odjemalec išče 
med milijoni informacij. 
Založništvo tržaškega tiska je prisot-

no na spletu, ponudili smo tudi spletne 
knjige, večjega odziva pa ni bilo. Smo 
manjša založba, ki deluje obrtno in ne 
industrijsko. Prisotnost na spletu je torej 
pomembna, vendar ne dosega učinko-
vitosti, ki jo lahko imajo informacije v 
tradicionalnih medijih, na prireditvah, 
na »fizičnih« sejmih in podobno.
Žal knjiga ni »nujno« blago, privlačuje 

le določeno število odjemalcev in je, 
med Slovenci (številčnost) dokaj izra-
zito,  predvsem kulturno dejanje in ne 
visoko dobičkonosni posel. Drugače bi 
ne bilo možno razumeti državnih pod-
por, dobrodelnih sponzorstev, mecen-
stva itd. Slovenci bi brez javne pomoči 
ostali brez kakovostne proizvodnje in bi 
morda preživele založbe z zgolj trivialno 
in sprostitveno ponudbo. To ni vezano 
na pandemijo. Brez neposrednih sti-
kov z bralci pa si ni mogoče pričakovati 
primernih rezultatov. Tržišče ustvarjamo 
iz dneva v dan

n Ali beležite upad prodaje knjig?
l V Italiji ne beležimo kakega posebnega 
upada prodaje. V Sloveniji je odvisno od 
knjige do knjige. Se pa zgodi, da pride na 
predstavitev 50 ljudi, ki kupijo dve knjigi. 

ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
Martina Kafol in Alina Carli, urednici
Ace Mermolja, predsednik založbe
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V Trstu lahko deset ljudi kupi pet in več 
knjig. To je verjetno odvisno tudi od kup-
ne moči bralcev, predvsem starejših.

n Predstavitev knjige. V prilagojeni ob-
liki je po zaprtju zaživela tudi ta oblika 
srečevanja. Ali beležite manj zanimanja 
za stik z avtorji in knjižnimi novostmi?
l Kot smo že omenili, je po zaprtju ZTT 
zabeležilo veliko zanimanje bralcev 
za neposredna srečanja s knjigo in z 
avtorji. Nekatere knjige in njihovi avtorji 
so bili gostje mnogih društev in skupin. 
Trend se nadaljuje in zato upamo, da ne 
bo nov val virusa preprečil tudi manjša 
srečanja po vaseh in v mestnih predelih. 
Seveda si nadejamo, da ne bo prišlo do 
kakega novega zaprtja državne meje 
med Italijo in Slovenijo, kot se je to zgo-
dilo ob prvem valu korone. 

n Ali mislite, da so zaprtje, omejitev 
premikanja in srečevanja pozitivno ali 
negativno vplivali na bralno kulturo? 
Bralci danes v večji ali manjši meri 
segajo po (slovenskih) knjigah?
l Iz zapisanega je povsem razumljivo, 
da bi imela omejitev premikanja in sre-
čevanja negativen vpliv. Knjižni sejmi se 
odvijajo v spletni obliki, kjer smo mi pika 
na ekranu. Spleten bo tudi knjižni sejem 
v Ljubljani. Za ZTT je ta sejem pomem-
ben, če smo fizično prisotni s stojnico, s 
tiskovkami in s srečanji z bralci. Drugače 
smo v zavesti osrednjega Slovenca le 

občasno in tudi prave pomoči nima-
mo. Tu mislim na medije, nagrade in 
dogodke, ki promovirajo knjige osred-
njih založb. Tudi ta pojav ni odvisen 
od koronavirusa, ampak od slovenske 
ozkosrčnosti in emonocentrizma. A kaj, 
tudi v Milanu bolj malo vedo o Ljubljani, 
o njenih sejmih in knjigah …

Kako je z bralci? Bralci segajo po 
knjigah, ki jih zanimajo ali pa ki iz različ-
nih razlogov dvigajo oblake ali oblačke 
prahu. Občutek imamo (potrjujejo ga 
številke in opazovanja), da vzbujajo za-
nimanje knjige za otroke, nato pa knjige, 
ki pišejo o polpretekli zgodovini, o kra-
jevnih posebnostih in podobno. Kupci 
tovrstne literature so starejši. Največja 
praznina je med ljudmi, ki so v polnem 
delovnem zagonu … Očitno nimajo časa 
in iščejo uteho za skrbi drugje.

n Če primerjamo sliko Vaše založbe 
danes s tisto, ki je bila meseca febru-
arja, kako se je spremenila?
Večjih sprememb ni, razen večje volje, 
da premagamo težave: virusne in kultur-
ne v smislu padajočih krivulj.

»Ljudje so se po zaprtju rade volje 
zbrali ob predstavitvi knjige, šli v 
knjigarne itd. Pozitiven trend je 
trajal do zgodnje jeseni.«

Naše knjigarne 
še vedno 
ponujajo bogat 
izbor knjig 
(na levi: Tržaško 
knjižno središče 
TS360)
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n Kako so pandemija 
koronavirusa in z njo 
spremenjene razmere 
vplivale na delovanje 
vaše založbe?
l Vsesplošna kriza, ki jo 
je povzročila pandemija 
novega koronavirusa, 
je znatno prizadela in 
okrnila tudi delova-
nje Goriške Mohorjeve 
družbe. Uresničevanja 
knjižnega programa za 

letošnje leto sicer vsesplošno zaprtje 
dejavnosti ni spremenilo, je pa zakasnilo 
izid nekaterih izdaj.

n Koliko je bila pri Vaši založbi pred 
zaprtjem prisotna prodaja knjig po 
spletu in koliko je to danes prisotno? 
l Spletna prodaja se je sicer nadaljevala 
tudi v času obveznega mirovanja, ni se 
pa v tem obdobju povečala.

n Ali beležite upad prodaje knjig?
l S ponovnim odprtjem dejavnosti, 
ko so lahko zagledale luč tudi nove 

 publikacije, je njihova prodaja nekako 
stekla, tudi če v bolj omejeni obliki.

n Predstavitev knjige – ali beležite manj 
zanimanja za stik z avtorji in knjižnimi 
novostmi?
l Nekaj predstavitev naših novosti nam 
je uspelo izvesti tudi po zaprtju s kar 
lepim odzivom s strani udeležencev.

n Kako je zaprtje po vašem vplivalo na 
bralno kulturo?
l Bralci, ki so že prej radi segli po sloven-
skih knjigah, so tudi v času ponovnega 
odprtja ostali zvesti bralnim navadam, 
obdobje zaprtja in omejitev premikanja 
pa je vsekakor okrnilo branje, zlasti med 
tistimi bralci, ki jim nakupi preko spletnih 
trgovin niso tako domači.

n Če primerjamo sliko Vaše založbe 
danes s tisto, ki je bila meseca februarja, 
kako se je spremenila?
l Ker skušamo vedno gledati naprej z 
optimizmom, upamo, da bomo v pri-
hodnjih mesecih, pred zaključkom leta, 
kolikor bo le mogoče, nadoknadili to, 
kar je bilo v pomladnih mesecih izgub-
ljeno. Nove knjižne izdaje in še zlasti 
izid knjižne zbirke, ki vsako leto zagleda 
luč v mesecu novembru, nam vlivajo to 
upanje, pa čeprav visi še vedno nad nami 
neznanka, ki nam kot Damoklejev meč 
preti s ponovnimi poostrenimi ukrepi in 
novimi omejitvami.

GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
Mirjam Simčič, urednica

»Obdobje zaprtja je vsekakor 
okrnilo branje, zlasti med tistimi 
bralci, ki jim nakupi preko spletnih 
trgovin niso tako domači.«

Kljub omejitvam 
so predstavitve 
knjižnih novosti 
potekale tudi 
v Katoliški 
knjigarni v 
Gorici 
(foto Noviglas)
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n Kaj je za Vašo založ-
bo pomenilo zaprtje 
dejavnosti, do katere je 
prišlo spomladi? V ko-
likšni meri je mirovanje 
spremenilo uresniče-
vanje knjižnega progra-
ma za letošnje leto? Ali 
ste knjige lahko brez 
težav tiskali?
l Za našo založbo je za-
prtje pomenilo, da smo 
izgubili mesec in pol 
intenzivne prodaje. Čas, 
ki se ga ne da nadomes-
titi. To je bilo obdobje, 
ko so po naših župnijah 

prva sveta obhajila in birme. V ta namen 
imamo veliko število knjig, tako darilnih, 
kot tudi strokovnih. Letos je ta prodaja 
žal izpadla oz. je bila zelo okrnjena.

Programu izidov knjig kljub vsemu 
skušamo slediti, preudarno in z veliko 
mero previdnosti pri nakladah. Za približ-
no 10 % knjižnih naslovov smo zamaknili 
roke izdaj iz letošnjega leta v prihodnje.
Tiskarne niso bile ustavljene, otež-

kočena je bila dobava papirja za tisk, 
kar je pomenilo zamudo pri tiskanju, 
podaljšali so se roki dobave. Kot ste 
že vprašali, smo delo nadaljevali na 
daljavo, povezani smo bili prek tele-
fonov, mailov, zoomov … nov način 
dela je pomenil več časa, usklajevanja, 
 prenašanja besedil, urejanja. Zelo je 

manjkal pogovor v živo, kjer se dos-
tikrat zelo hitro  najdejo rešitve, izmen-
jajo mnenja in so odločitve hitrejše. 
Ves čas so bili posamezni vodje tudi na 
delovnem mestu, ker se celoten proces 
ne da izpeljati na daljavo. Proces ni 
samo v času nastajanja knjige temveč 
tudi potem, ko pride iz tiskarne. Takrat 
je knjiga, če lahko  naredimo primerja-
vo, rojena, in ji je treba pomagati, da 
shodi, da pride do bralcev. To je zelo 
težko narediti na daljavo.
Zaprtje je pomenilo tudi to, da so od-

padla vsa načrtovana srečanja z avtorji, 
uredniki, oblikovalci knjig. Ni bilo pred-
stavitev, srečanj z bralci in novinarji.

n Različne proizvodne dejavnosti so 
med zaprtjem učinkoviteje izkoristile 
prodajo po spletu. Vaša založba ima 
dalj časa spletno trgovino, kaj se je 
spremenilo v teh zadnjih mesecih?
l Spletna trgovina na www.druzina.si 
je pod zavihkom knjige prisotna že 
nekaj let, je dobro sprejeta, utečena in 
uspešna. Ko je epidemija zahtevala za-
prtje knjigarn, smo prodajo naših knjig 
in ostalega programa še bolj usmerili v 
našo spletno trgovino / knjigarno. Med 
zaprtjem letos spomladi smo dodatno 
promovirali naš digitalni kanal prodaje: 
od oglasov v tedniku, preko socialnih 
omrežij in e-mail marketinga. Spletno 
knjigarno smo podkrepili tudi s prisot-
nostjo na kar 3 digitalnih sejmih, ki so 
bili organizirani v času od 1. marca do 
20. junija 2020. To so bili projekti Noč 
knjige, Sejem s kavča ter Vrnitev napi-
sanih. Skrbno izbrana spletna ponudba 
znižanih knjig za vse starosti in okuse 
je bila med našimi bralci in kupci dobro 
sprejeta. Izkušnja varnega nakupo-
vanja prek spleta, varno plačevanje in 
naročanje so se pokazali v še večjem 
zaupanju naših strank. Doživeli smo 

DRUŽINA
Manica Ferenc, Vodja marketinga in     
odnosov z javnostmi

»Izgubili smo mesec in pol 
intenzivne prodaje. Čas, ki se 
ga ne da nadomestiti. To je bilo 
obdobje, ko so po naših župnijah 
prva sveta obhajila in birme.«

foto:
Tatjana Splitchal
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velik skok spletne prodaje, žal pa le-ta 
ne more nadomestiti klasične prodaje v 
knjigarnah.

n Kaj pa prodaja knjige, je prišlo do 
upada?
l Upad prodaje beležimo v prvi polovici 
leta. Ostaja pa upanje, da bo zadnji kvar-
tal leta, ki je tudi drugače najmočnejši 
del leta v smislu prodaje, ublažil padec 
prve polovice leta. Je pa čas zelo nego-
tov, medtem ko nastaja ta pogovor, je 
bila razglašena epidemija, kar ni ravno 
spodbudna popotnica za naprej. Ostaja-
mo optimisti.

n Ali so po obdobju zaprtja predsta-
vitve knjig ponovno zaživele?
l Zanimanja za srečevanja tako z avtorji 
kot uredniki, ilustratorji in drugimi sode-
lujočimi pri nastanku knjig je v resnici še 
večji. Žal smo lahko, kot založba, omo-
gočili le peščico dogodkov. Res je težko, 
ko moraš zapreti vrata, ker je po pred-

pisanih ukrepih zanimanje za udeležbo 
večje, kot sme biti. Še ne dolgo tega smo 
se najbolj bali ali bodo prišli obiskovalci, 
koliko jih bo … Ob svetovnem dnevu po-
ezije in dnevu knjige smo tako pripravili 
pogovore z avtorji in jih objavili na druž-
benih omrežjih – odziv je bil izjemen.
Za konec leta smo načrtovali kar 

nekaj obiskov tujih avtorjev, ki jih bomo 
morali preložiti na prihodnje leto.

n Ali mislite, da je zaprtje pozitivno 
vplivalo na bralno kulturo? Bralci 
danes v večji ali manjši meri segajo po 
knjigah?
l To težko ocenim. Vsi, ki delamo v 
založniški dejavnosti, imamo vtis, da vsi 
berejo vsaj toliko, kot mi sami. Žal temu 
ni tako. Letošnje poletje so ljudje raje 
svoj prosti čas preživljali v naravi in z njo 
povezanimi aktivnostmi. Niso se toliko 
odločali za nakup knjig. 
Mogoče knjižnice beležijo boljše 

rezultate glede samega branja.

n Kaj je za vašo založbo 
pomenilo zaprtje dejav-
nosti, do katere je prišlo 
v pomladnem času? V 
kolikšni meri je mirovanje 
spremenilo uresničevanje 
knjižnega programa za 
letošnje leto? Ali sta se 
v obliki dela na daljavo 
urejanje in priprava knjig 
lahko nadaljevali?
l Zaprtje dejavnosti je 
predvsem pomenilo, da 
nismo mogli v živo pred-
stavljati knjižne novosti 
in smo morali odpovedati 
vse prireditve, ki smo jih 
za ta čas načrtovali. Prva 

prireditev je lahko potekala šele spet v 
začetku julija.

Knjižni program za leto 2020 bomo s 
to ali ono manjšo zamudo skoraj v celoti 
lahko uresničili še v tem letu, predvsem 
ker je bilo omogočeno delo z doma. Ure-
janje in priprava knjig sta prav primerna 
za delo od doma, vsaj za nekaj mesecev, 
težje je načrtovanje novih knjig, ker je za 
to vendarle potreben tudi osebni stik z 
avtoricami in avtorji.

n Koliko je bila pri Vaši založbi pred 
zaprtjem prisotna prodaja knjig po 
spletu in koliko je to danes prisotno?
l Že pred več leti smo uredili prodajo 
knjig po spletu, predvsem s pomočjo 
naše spletne strani www.mohorjeva.at. 
To je bilo zelo koristno v času zaprtja. 
Število po spletu prodanih knjig je moč-
no naraslo. Imeli smo srečo, ker smo tik 
pred zaprtjem izdali nekaj dobrih knjig, 

CELOVŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
Hanzi Filipič, glavni urednik splošnega programa

foto:
© karlheinzfessl.com
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ki smo jih dobro prodali preko spleta in s 
pomočjo naše knjigarne, ki je v času za-
prtja prevzela stroške za pošiljanje knjig. 
V naši knjigarni smo splošno zabeležili 
porast po spletu prodanih knjig, kljub 
temu je skupno število prodanih knjig 
zaradi zaprtja knjigarne močno upadlo.

n Kaj pa prodaja knjig?
l Seveda smo prodali manj knjig kakor 
v letu 2019, vendar upad v Avstriji zdaleč 
ni bil tako močan, kakor upad prodaje 
knjig v Sloveniji. 

n Predstavitev knjige. Ali beležite manj 
zanimanja za stik z avtorji in knjižnimi 
novostmi?
l Pravzaprav je bilo zanimanje za knjige 
zlasti v času zaprtja presenetljivo dobro 
– saj so ljudje imeli več časa za bran-
je. Ko je bilo po delnem odprtju junija 
spet možno predstaviti knjige v živo, je 
bilo zanimanje prav tako zelo dobro. 
Res pa je, da je bilo prvič manj knjižnih 
predstavitev in je tudi sicer bilo manj 
kulturnih prireditev, tako da so ljudje 
mogoče tudi zato radi prihajali. To me 
potrjuje v prepričanju, da je osebno sre-
čanje najboljša oblika medčloveškega 

 sporazumevanja in seveda tudi najbolj-
ša oblika knjižne predstavitve. 

n Ali mislite, da je omejitev premikanja 
in srečevanja pozitivno ali negativno 
vplivala na bralno kulturo? 
l To je zelo težko oceniti, vemo pa, 
da je bilo zanimanje za knjige v času 
zaprtja precejšnje, očitno ker so ljudje 
imeli več časa za branje. Neodvisno od 
pandemije pa se je žal uveljavil trend, 
da ljudje (ne samo Slovenci in Sloven-
ke) manj berejo knjige.

n Kako se je spremenila slika vaše 
založbe od februarja do danes?
l Slovenci poznamo slovenske knjige 
že skoraj petsto let, knjiga je kulturna 
dobrina. Slej ko prej je prva naloga za-
ložnika, da poišče dobre avtorice, dobre 
avtorje oz. le tem omogoča, da lahko 
izdajo svoja dela. Naloga založnika je, da 
poišče dobre vsebine. To je na slovensko 
govorečem območju vsaj že 170 let tako 
in se tudi v prihodnje ne bo spremenilo. 
Zaprtje pa je bil velik izziv na področju 
marketinga – torej vprašanju, kako knji-
ge približati bralkam in bralcem.

»Imeli smo srečo, ker smo tik pred 
zaprtjem izdali nekaj dobrih knjig, ki 
smo jih dobro prodali preko spleta.«
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n Kako je epidemija koronavirusa vpli-
vala na delovanje vaše založbe v prvi 
polovici leta?
l V času splošnega zaprtja dejavnos-
ti smo z delom na daljavo zaključili 
pripravo knjižnih projektov, ki so bili v 
končnih fazah realizacije. Nato smo za-
radi splošnih ukrepov in zaprtja večine 
prodajnih poti in tudi prekinitve dela 
tiskarn začasno morali ustaviti tudi naše 
uredniško delo. Temu ustrezno smo 
morali nekoliko prilagoditi načrt izdaj 
za leto 2020, večino načrtovanih naj-
pomembnejših knjižnih izdaj pa bomo 
uspeli vseeno izdati.

n Koliko je bila pri Vaši založbi pred 
zaprtjem prisotna prodaja knjig po 
spletu in koliko je to danes prisotno?
l Že pred zaprtjem smo našim kupcem 
omogočali prodajo preko spletne strani 
www.mohorjeva.org, kjer so vse knjige 
tudi predstavljene, na spletu objavljamo 
tudi nagovore naših avtorjev. V času 
zaprtja knjigarn se je tudi zaradi preno-
ve naše spletne strani in sodelovanja 
na spletnih knjižnih sejmih prodaja tam 
opazneje povečala. Trend, da nekateri 
kupci namesto obiska fizičnih knjigarn 
nakupujejo preko spleta, ostaja tudi po 
odprtju knjigarn. 

n Ali beležite upad prodaje knjig?
l Prodaja knjig je v času zaprtja knjigarn, 
knjižnic, šol … kljub povečanemu obse-
gu prodaje po spletu v skupnem upadla. 
Kljub nekoliko večji prodaji ob ponov-
nem odprtju, ni bilo možno v celoti nado-
mestiti izpada prodaje v času zaprtja.

n V prilagojeni obliki so po zaprtju 
predstavitve knjig ponovno zaživele. 
Ali beležite manj zanimanja za stik z 
avtorji in knjižnimi novostmi?
l Obisk naših sicer dobro sprejetih in 
prepoznanih literarnih matinej v naši 
knjigarni v Ljubljani na Nazorjevi 1 je 

manjši, kot je bil pred 
pandemijo. So se pa na 
naše veselje vrnili neka-
teri stalni obiskovalci, 
glede na predstavitev 
posamezne tematike 
ali knjige pridejo tudi 
novi. Jih je pa v skup-
nem manj, kot jih je bilo 
pred pandemijo. Manj-
ko srečevanj skušamo 
nadomestiti s kratkimi 
video posnetki avtorjev, 
promocijo na družabnih omrežjih ter z 
rubriko Beremo skupaj na naši spletni 
strani www.mohorjeva.org.

n Ali mislite, da bralci danes v večji 
ali manjši meri segajo po (slovenskih) 
knjigah?
l Na osnovi pogovorov s kupci in bralci 
se zdi, da je v času zaprtja oz. ustavitve 
različnih dejavnosti marsikdo posegel po 
knjigi oz. je imel več časa tudi za bran-
je, ne moremo pa posplošiti, da bi se 
pokazali kakšni pozitivni premiki v smislu 
večje bralne kulture ali povečevanja 
nakupov knjig.

n Če primerjamo sliko Vaše založbe da-
nes s tisto, ki je bila meseca februarja, 
kako se je spremenila?
l Razmere na založniškem in knjigotr-
škem področju so še zahtevnejše, kot so že 
bile pred pandemijo. Kot založba se sku-
šamo odzivati na različne priložnosti hitro, 
vendar sočasno še vedno stremimo h 
kvaliteti in osnovnemu poslanstvu, izdajati 
kakovostne tiskane knjige za vse rodove.

CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
Simon Ozvatič, vodja komercialnega sektorja

»Že pred zaprtjem smo našim 
kupcem omogočali prodajo preko 
spletne strani www.mohorjeva.org, 
kjer so vse knjige tudi predstavljene.«
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n Kakšen je bil vpliv epidemije na delo-
vanje vaše založbe?
l Spomladna epidemija je našo založbo 
v začetku zelo prizadela. Zaprte so bile 
naše (in druge) knjigarne, prepove-
dana je bila delitev zakramentov. Ker v 
pomladnem času potekajo obhajila in 
birme in večina krstov, mi pa imamo po-
sebne knjige, vezane na te zakramente, 
je prodaja vseh teh knjig izpadla. Kazalo 
je izredno slabo. Kljub temu smo v času 
karantene »dali na svetlo« knjigo o usta-
novitelju naše založbe Francu Boletu in 
jo tudi po internetu precej prodali. Tudi 
prodajo drugih knjig smo preusmerili 
na splet. Po odprtju javnega življenja 
smo zadihali in ob prestavitvi deljenja 
zakramentov na jesen se je tudi prodaja 
sprostila. Kljub temu opažamo spre-
membo, obisk knjigarn in nakup knjig 
se nista vrnila na raven pred epidemijo. 
Posledično je bil delno okrnjen naš za-
ložniški program. Tudi s tujino, s katero 
izdajamo veliko knjig, zlasti za najmlaj-
še, je bilo sodelovanje oteženo in je še 
danes. Tudi verske založbe v tujini, ki so 
večje kot naša, je epidemija spremenila. 
Z večino smo srečanja na frankfurtskem 
knjižnem sejmu »preselili« na splet. 

n Koliko je bila pri Vaši založbi pred 
zaprtjem prisotna prodaja knjig po 
spletu in koliko je to danes prisotno?
l Že dlje časa prodamo precej knjig 
tudi po spletu. V času epidemije je bil 
to skoraj edini način prodaje. Težko pa 
rečem, da je epidemija bistveno poveča-
la prodajo po spletu. Kaže, da so ljudje 
(na)vezani na knjigarne.

n Ali beležite upad prodaje knjig?
l Da, v začetku epidemije nam je precej 
upadla prodaja knjig, sledilo je poletje 
z običajno skromnejšo prodajo, jeseni 
pa se je prodaja spet povečala. Povečala 
seveda v primerjavi s prejšnjimi meseci, 
ne leti.

n Kaj pa predstavitve 
knjig – je po vašem več 
ali manj zanimanja za 
stik z avtorji in knjižni-
mi novostmi?
l Korona je »zdeset-
kala« tudi predstavitve 
knjig, še bolj pa ude-
ležence predstavitev. 
Samo za ilustracijo. 
Septembra smo z veliko 
zamudo v Mohorjevi 
knjigarni v Ljubljani 
predstavili knjigo o našem ustanovitelju 
Francu Boletu. Udeležila se je je samo 
peščica ljudi. Prepričan sem, da bi se je, 
če ne bi bilo epidemije, udeležilo veliko 
več poslušalcev.

n Kaj pa branje v času karantene?
l Ob izbruhu epidemije smo poudarjali 
dejstvo, da je karantena odličen čas, 
da lahko več beremo. Poleg tega vsaka 
preizkušnja in stiska ljudi prisili, da išče-
jo globlji življenjski smisel in odgovore 
na življenjska vprašanja. Nekateri so vse 
to iskali tudi v knjigah naše založbe.

n Če primerjamo sliko Vaše založbe 
danes s tisto, ki je bila meseca febru-
arja, kako se je spremenila?
l Gotovo se je podoba spremenila. Ve-
liko bolj smo previdni pri izbiri naslovov 
in izdaji knjig, saj je čas, ki je pred nami, 
še vedno negotov. Ne vemo točno, kako 
bo. Ker se preživljamo samo s prodajo 
svojih knjig, moramo biti previdni, da 
izdajamo toliko in to, kar lahko spravi-
mo med bralce, sicer bomo »potopili« 
sami sebe …

OGNJIŠČE
Božo Rustja, urednik založniškega programa

»Vsaka stiska ljudi prisili, da iščejo 
globlji življenjski smisel in odgovore 
na življenjska vprašanja. Nekateri so 
vse to iskali tudi v knjigah.«
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Včasih, ko se je o podnebnih spre-
membah bolj redko govorilo, je bilo 
mogoče članke o okolju pripraviti že več 
tednov prej. Sedaj pa se dogodki vrstijo 
drug za drugim. Ko misliš, da je prispe-
vek že končan, se vsakič spet zadnji 
hip pojavi kak nov podatek, ki priča o 
tem, da se z vso naglico približujemo 
nepovratni točki. To dokazujejo silovite 
vremenske ujme, ki smo jih zadnje čase 
doživeli tudi v Italiji in v naših krajih. 
Ali pa podatek, da se je led v Arktičnem 
morju to poletje dramatično stanjšal. 
Izmerili so namreč drugo najmanjšo 
količino ledu v več kot 40 letih. 
Vse bolj jasno se izrisuje dejstvo, da 

ta model »razvoja« ne more več trajati 
dolgo. Pandemija je še bolj nazorno 
pokazala, kako je svet v resnici povezan 
veliko bolj, kot smo si bili to do pred 
kratkim pripravljeni priznati. Ugotovili 
smo tudi, da lahko že z nekajtedenskim 
zaprtjem ostanemo brez najnujnejšega. 
Marsičesa namreč tu pri nas preprosto 
ne znamo več proizvajati, saj vse potreb-
no dobivamo iz držav, ki so oddaljene 
na tisoče kilometrov. Prava izbira bi 
bila samooskrba, ki je tudi manj one-
snažujoča, saj ni treba, da prevažamo 
blago z enega dela planeta na drugega.  
Precej običajno je, da – na primer – neki 
stroj delno izdelajo v eni državi, delno v 
drugi, sestavijo ga spet v neki tretji in ga 
nato od tam dovažajo kupcem po vsem 
svetu. Da o tem, koliko »potuje« hrana, 
sploh ne govorimo! Potem pa se v javnih 
razpravah govori le o problemu oseb-
nih avtomobilov, ki jih je treba seveda 
TAKOJ zamenjati z novimi!

Ko govorimo o prihodnosti planeta, o 
 nujno sti zmanjšanja škodljivih izpustov, 
o prehodu na  »niz ko - ogljično« družbo, 
o varstvu narave in  ohranjanju naravnih 
virov, ne moremo (več) mimo socialne-
ga vprašanja. Vsa ta desetletja smo te 
teme ločevali, važna je bila gospodarska 
rast, borze, reveži pa … (in pri tem je 
marsikdo skomignil z rameni). Da je se-
danji sistem skrajno krivičen, dokazuje 
tudi zadnja raziskava, ki sta jo opravila 
mednarodno svetovalno podjetje PwC 
in švicarska banka UBS. Pokazalo se je 
namreč, da so gospodarske posledice 
pandemije hudo prizadele na milijone 
ljudi, najbogatejši pa so še bolj obogate-
li in skupno svoja premoženja povečali 

H.J.

»USTVARILI« SMO SVET, 
NA KATEREM JE TEŽKO ŽIVETI

»Svet po pandemiji – ugotavlja 
švicarska banka UBS – je še bolj 
poglobil družbene razlike. 
V bistvu smo se vrnili za več kot 
sto let nazaj v preteklost.«

Vsakovrstno 
blago je v 
kontejnerjih vsak 
dan prevažano 
z enega dela 
planeta na 
drugega;
na naslednji 
strani: spletna 
stran Svetovnega 
programa za 
hrano (WFO), 
letošnjega 
dobitnika 
Nobelove 
nagrade za mir
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za približno 10 tisoč milijard dolarjev.  
Svet po pandemiji – ugotavlja švicarska 
banka – je tako še bolj poglobil družbe-
ne razlike. V bistvu smo se vrnili za več 
kot sto let nazaj v preteklost. 
Zaradi tega je bilo potočenih že 

veliko krokodiljih solza. Gospa Christine 
Lagarde, sedanja guvernerka Evrop-
ske centralne banke je pred nekaj leti, 
ko je bila še predsednica Svetovnega 
monetarnega sklada, na gospodarskem 
forumu v Davosu odločno dejala, da je 
treba »popraviti« gospodarski sistem, ki 
ustvarja prevelike razlike. Te pa so se od 
tedaj le še poglobile.
Svetovna centralna Banka napove-

duje, da bo pandemija v prihodnje lahko 
v hudo revščino pahnila 115 milijonov 
ljudi. Bogataši imajo možnost, da kupu-
jejo takrat, ko so drugi prisiljeni proda-
jati, nato pa spet prodajajo, ko so cene 
visoke in ko lahko špekulirajo na borzah. 
S tem seveda kopičijo svoje imetje. Na-
vadni ljudje, katerih življenje je odvisno 
od mesečnega dohodka, pa so še dalje 
vezani na neizprosno realno ekonomijo, 
ki nudi bolj malo, gotovo pa ne bajnih 
dobičkov, kakršnih so vlagatelji vajeni 
danes. Mislite, da bi se jim bili – v korist 
planeta – pripravljeni odpovedati? 
»Navaden« človek ima torej od se-

danjega gospo darskega sistema dvojno 
škodo. Po eni strani so že povsod vidne 
uničujoče posledice pohlepa in brezbriž-
nosti. Zrak in voda sta onesnažena. Po 
drugi strani pa postaja naš »navaden« 
človek vse ubožnejši.
V Oslu so sporočili, da je letošnji do-

bitnik Nobelove nagrade za mir Svetovni 
program za hrano, ki deluje v okviru 
Združenih narodov. Gre za najpomemb-
nejšo organizacijo za preprečevanje 
lakote v svetu. Program ima sedež v 
Rimu, vsako leto pa pomaga skoraj 100 
milijonom lačnih v skoraj 90 državah po 
svetu. Letošnji dobitniki so opozorili, 
da bo v roku enega leta zaradi pande-
mije nad 260 milijonov ljudi živelo ob 
hudem pomanjkanju hrane. Z njo pa so 
še vedno (pre)bogato založeni tisti, ki 
jo lahko plačajo in ki jim hlače že dolga 

leta pokajo po šivih. Hrana in okolje 
sta, kot vemo, tesno povezana. Glede 
na splošno krizo, ki jo doživljamo sedaj, 
bi bilo morda prav, da bi razpisali tudi 
Nobelovo nagrado za okolje.
Med kandidati za Nobelovo nagrado 

za mir je bila tudi švedska okoljska akti-
vistka Greta Thunberg, navdihovalka in 
pobudnica gibanja Petkov za okolje (Fri-
days for future). Mladi so se po daljšem 
obdobju odsotnosti zaradi koronavirusa 
– ko so svojo dejavnost nadaljevali le 
preko spleta – v zadnjih tednih spet vrni-
li na ulice ter od politikov zahtevali, naj 
skrb za okolje postane ena glavnih tem. 
A kaj, ko je za politike važen le čas, ki še 
manjka do konca zakonodajne dobe! In 
potem so na vrsti obljube za naslednjo 
volilno kampanjo …
Dolgoročnega načrtovanja v zadnjih 

letih ni več na nobenem področju. Vsi le 
prazno govorijo o tehnološkem napred-
ku, o povečanju hitrosti komunikacij in 
poslovanja. »Realni« svet pa se še dalje 
giblje z običajnim ritmom in s časi, ki jih 
ni mogoče pospešiti. Leto še vedno traja 

»Svetovni program za hrano 
opozarja, da bo v roku enega 
leta zaradi pandemije nad 260 
milijonov ljudi živelo ob hudem 
pomanjkanju hrane.«
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12 mesecev, letni časi se vrstijo, kot so 
se pred tisoč in sto tisoč leti … Tudi z 
divjo digitalizacijo tega ritma ne bomo 
spremenili. Res je, da smo z internetom 
lahko v sekundi na čisto drugem koncu 
sveta. Vsa ta hitrost, ki jo še bolj spodbu-
jamo, pa je izključno »virtualna«. Fizični 
čas, ki ga človek še vedno potrebuje 
za vsa svoja vsakodnevna opravila, se 
medtem ni spremenil.
V oktobru je papež Frančišek v 

Assisiju podpisal svojo novo okrožnico 
o bratstvu in družbenem prijateljstvu  z 
naslovom Vsi bratje (Fratelli tutti). Med 
drugim v njej piše, da je treba pospe-
ševati ne samo besede, pač pa tudi 
dejanja, ki se uresničujejo v »najboljši 
politiki«. Tisti, ki ni podrejena finančnim 
interesom, »ampak služenju skupne-
mu dobremu, ki je sposobna v središče 
postaviti dostojanstvo vsakega člove-
ka«. Papež Frančišek je ob tem poudaril, 
da je mogoče bolj pravičen svet graditi 
na miru, ki ne pomeni samo to, da ni 
vojne, pač pa pomeni tudi spoštovanje 
vseh človekovih pravic. Okrožnica tudi 
odločno zavrača tržno logiko, ki temelji 
le na dobičku. 
Dejansko vse, kar počenjamo, temelji 

le na dobičku. In tudi ko imamo vse dob-
re namene, storimo večkrat en korak 
naprej in takoj potem dva nazaj. Ko so 
na kocki delovna mesta, smo pripravlje-
ni takoj pozabiti na globalno segrevanje.  
Prej omenjena predsednica Evrop-

ske centralne banke Lagarde je članice 
Evrop ske unije pozvala k okrepitvi fi-
nančnih naložb v zelene projekte, če že-
lijo države doseči cilje na področju boja 
proti podnebnim spremembam. Vsako 
leto bi bilo treba po njenem prepričanju 
v ta namen investirati vsaj 290 milijard 
evrov. Tudi z bogatimi sredstvi, ki jih je 
EU namenila državam za gospodarsko 
okrevanje po pandemiji, bi bilo mogo-
če veliko storiti za okolje. Seveda pa je 
vprašanje, kateri interesi bodo prevlada-
li. Industrijci v Italiji na primer ne predla-
gajo naravi prijaznih projektov … 
Vsi zeleni programi in načrti za traj-

nostno ekonomijo, za katere si  prizadeva 

in jih uveljavlja zlasti Evropska unija, so 
pomembni in dragoceni. Vendar sami po 
sebi ne zadoščajo. Ni namreč dovolj uva-
jati nova pravila in obveznosti v prepri-
čanju, da bo varčevanje z energijo rešilo 
vse probleme. Izolacija hiš, ki jo sedaj 
financira tudi italijanska vlada, ni vedno 
ekološka. Ko bo treba čez kakih deset 
ali več let spet popravljati fasade, bo od 
tega ostala ogromna količina odpadnega 
materiala, ki bo v nekaterih primerih lah-
ko tudi nevaren. Sploh pa: če varčevanje 
z energijo prinaša še  dodatno poveča nje 
proizvodnje, je jasno, da z vidika varstva 
okolja nismo veliko pridobili. 

Evropa vsekakor napoveduje odloč-
ne in pogum ne ukrepe. Nekaj se torej 
premika. Vprašanje pa je, če v pravo 
smer. Združeni narodi so ocenili, da so 
države po svetu na dobri poti, da ne do-
sežejo nobenega od zastavljenih ciljev 
za zaščito narave ter za ohranitev njene 
biotske raznolikosti. V zadnjih dvajsetih 
letih smo izgubili sto milijonov hektar-
jev gozdov, divje izsekavanje pa se še 
nadaljuje. Obenem smo priča nenehni 
izgubi biotske raznovrstnosti in ničesar 
ne storimo, da bi to preprečili. Skratka: 
človek je najnevarnejša vrsta na zemlji!

»Smo priča nenehni izgubi 
biotske raznovrstnosti in ničesar 
ne storimo, da bi to preprečili. 
Skratka: človek je najnevarnejša 
vrsta na zemlji!«

Zeleni načrti 
za trajnostno 
ekonomijo so 
dragoceni, a ne 
zadoščajo
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Jeseni 1945. leta sva se znašla skupaj 
v petem razredu komaj ustanovljene 
slovenske osnovne šole. Oba sva živela v 
mestnem središču, on blizu Narodnega 
doma, jaz blizu cerkve Sv. Antona Novega. 
Ker je odprtje slovenske šole na Ulici sv. 
Frančiška zamujalo, sva morala v Rojan, 
kjer so anglo-ameriške oblasti sloven-
ski šoli dodelile prostore v italijanskem 
vrtcu na strmi ulici Vicolo delle Rose. Med 
sošolci se spominjam Franca Ažmana, 
Maria Geca (oba že pokojna), Batagelja, 
Elvire Piščanc, Neve Vrabec, Kravanje. Naš 
učitelj je bil Albin Furlan, ki se je z družino 
komaj vrnil s petnajstletnega »šolskega 
izgnanstva« v Italiji (Perugia in Parma). V 
sredah (ne vem, zakaj ni bilo pouka) smo 
imeli privatno šolo z učiteljem Furlanom v 
prostorih gostilne na vzpetini Ulice Moreri, 
kjer je bilo znano zbirališče Slovencev. Z 
Dragom sva se dobro razu-
mela in od pouka sva se ved-
no vračala skupaj v središče 
in večkrat sva si pri zelenja-
darju pod njegovim domom 
privoščila sočne rožiče. To 
so bili neskončni pogovori 
o vsem mogočem, ki so se 
dostikrat nadaljevali tudi v 
popoldanskih urah na do-
movih. Spomladi 1946 se je 
na šoli pojavila Marta Furlan, 
hčerka našega učitelja. Tudi 
ona je bila učiteljica (kasneje 
je učila angleščino na višjih 
šolah) in mimo uradnega po-
uka nas pripravila za impo-
zantni prvomajski telovadni 
nastop na stadionu pri Sv. 

Soboti. Po petem razredu se najini šolski 
poti nista več križali, toda prijateljstvo 
se je nadaljevalo in utrdilo na višji ravni. 
Drago me je povabil v študentsko skupino, 
ki se je zbirala okoli duhovnika Jožeta Pre-
šerna pri Svetem Antonu Novem. Preše-
ren je skupaj z Ivanom Vrečarjem in Jože-
tom Jamnikom  ustanovil Dijaško zvezo, ki 
se je naslanjala na francoske in belgijske 
strogo katoliške mladinske organizacije. 
Prešeren je tudi dal pobudo za mladinski 
list Zarja (kasneje Zarja na Jadranu), tudi 
Drago je prispeval nekaj člankov. Gola 
presaditev ljubljanskega modela z red-
nimi tedenskimi sestanki je v drugačnih 
tržaških razmerah le delno uspela in je po 
dobrih desetih letih zamrla ter prepustila 
prostor skavtom in skavtinjam. Vendar so 
leta v Dijaški zvezi za vrsto mladih po-
menila dobro izkušnjo in trdno podlago 

za kasnejše javno delovanje. 
Tudi kasnejši SKAD z duhovnim 
asistentom Viljemom Žerja-
lom, ki je vzdržal še manj časa, 
je veliko doprinesel k osebni 
rasti udeležencev in njihovemu 
odnosu do idejnih in druž-
benih vprašanj. Z Dragom in 
drugimi smo imeli tudi mnogo 
kasneje, še v zrelih letih, veliko 
priložnosti, da smo vprašanja 
poglabljali, vključno s prob-
lemi, ki so zadevali slovensko 
nacionalno vprašanje tako v 
manjšinskem kot v vsenarod-
nem pogledu, glede katerega 
je imel Drago Bajc zelo jasne 
pojme, saj je osamosvojitev 
zelo dosledno zagovarjal.

SPOMIN NA DRAGA BAJCA

Sergij Pahor
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Magda Rodman, Bajcova

FAŠISTIČNO TABORIŠČE 
FRASCHETTE DI ALATRI 
POD RIMOM (II. del)

Spomini Marije Mahnič
Gospa Marija Mahnič iz Sežane, ki je 

bila v taborišče poslana kot mladoletna, 
je v svoji knjigi Moja hoja skozi življenje, 
izdani v samozaložbi leta 2016, takole 
opisala taborišče Fraschette di Alatri:
Taborišče Fraschette di Alatri je bilo 

veliko. Imelo je več kot 100 barak, dolge 
so bile približno 40 metrov, široke pa 
5 do 6 metrov. V vsaki baraki je bilo po 
80 zapornikov. Z leve in desne so bile 
nameščene pregrade, po sredini pa je bil 
dolg hodnik. Na vsakem koncu hodnika 
so bila vrata. Pogradi so bili med seboj 
ločeni z lesonitnimi pregradami. Sanita-
rij in vode ni bilo. Stranišče je bilo odda-
ljeno od barak približno 50 metrov. Pred 
prihodom primorskih deklet in žena je 
bilo v tem taborišču le malo deklet.
Ostali so bili prebivalci Reke in Like, 

Dalmatinci in veliko je bilo Tripolitancev, 
ki so bili iz Libije. Takrat je bila italijan-
ska kolonija. Barake so bile v dolini, ki 
je bila z vseh strani obdana z večjimi ali 
manjšimi grički. Na zahodni strani se 
je dvigal hribček, na katerem je čepela 
majhna vas Fumone s kopico revnih hiš.
Hrana je bila skoraj neužitna, ne-

slana. Na krožniku so bili tudi polži in 
črvi ter gosenice. Niso pa nas tepli in 
tudi za delo niso uporabljali zapornikov 
in zapornic, kakor je bilo to v navadi v 
nemških taboriščih.
Domov smo lahko pisale le na karti-

cah, ki smo jih dobile enkrat ali dvakrat 
na mesec. Tu so bile zapornice tudi iz 
Tolmina, Brkinov, s Krasa, iz Vipavske, 
s Tolminskega in Idrijskega, iz Trsta in 

Gorice. Organizirale smo pevski zbor 
primorskih žena in deklet in pele tudi 
pri mašah ob nedeljah, seveda slo-
venske pesmi. Pred barako, kjer je bila 
maša, se je zbralo veliko naših žena in 
deklet in je zadonela pesem »Bratje, 
le k soncu, svobodi« ali pa »Za vasjo 
je čredo pasla«. Tako smo Italijanom 
pokazale, da znamo biti tudi kulturne, 
čeprav tudi uporne.
Taborišče je bilo razdeljeno na tri 

dele. V prvem delu so bile naseljene 
družine Hrvatov in tudi nekaj slovenskih 
družin iz okolice Ilirske Bistrice. V dru-
gem delu so bile družine Tripolitancev, 
v tretjem pa Slovenke. Največja beda je 
vladala v hrvaških družinah, ki so prosja-
čile kot berači in niso imele nikogar, da 
bi jim kaj poslal.
Tripolitanci so med seboj govorili 

arabsko, z nami pa italijansko. Ti so pre-
jemali vedno pakete od Rdečega križa. 
Imeli so svoje kuhinje in si sami kuhali.  
S seboj so imeli veliko otrok.

Pogled na 
taborišče 
Fraschette di Alatri
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Spomini moje mame Olge
Moja mama Olga Bajc mi je pripove-

dovala, da so v hrvaški družini v tabo-
rišču Fraschette imeli otroka, ki je umrl. 
Kar nekaj dni so ga skrivali pod posteljo, 
da bi na njegov račun dobili še kakšen 
dan košček kruha, dokler se ni pojavil v 
baraki smrad, ki je izdal otrokovo smrt. 
Zaradi hude lakote je v tem taborišču 
vsak dan umrlo 25 ljudi.
Tudi mojo mamo so 10. marca 1943 

aretirale italijanske oblasti. Njeno delo 
za partizane je tudi izdal Črni Martin. 
Odpeljali so jo v tržaške zapore skupaj z 
ostalimi ženami in dekleti iz Vipave.
Ponoči je prišla italijanska policija 

in začela butati na našo »kolono«. To 
sta slišala tata in mama. Vstal je tata 
in šel pogledat, odprl vhodna vrata in 
takoj so ga karabinjerji vprašali: »Kje je 
Olga Bajc?« Povedal je, da leži v postelji. 
Naročili so mu, naj takoj vstane in pride 
dol. Tata je prišel v sobo in rekel mami: 
»Vstani in pojdi dol, tebe iščejo.«
Mama se je hotela ogrniti samo s ha-

ljo. Tata pa ji je rekel: »Obleci se dobro, 
ker ne veš, kam boš šla.« Policija jo je 
odgnala na takratno lokacijo italijan-
skih zaporov v Vipavi, kjer so bile že tudi 
druge žene in dekleta. Časa za slovo in 
poljubček hčerkici Magdi je zmanjkalo.
Drugi dan so vse zapornice iz Vipa-

ve odpeljali s kamionom v Trst v zapor 
Coroneo. Tu je bila nekajkrat udarjena 
z bičem, ker je bila obdolžena, da je 
nabirala hrano za partizane in vzdrževa-
la zvezo z njimi. V Coroneu je bila z njo 
tudi gospa Boža Poniž iz Vipave, ki so jo 
v zaporu privezali na »kišto« in jo oblivali 
z amonijakom, da je imela vso kožo po 
obrazu opečeno.
Po mesecu dni zapora v Coroneu 

so mamo skupaj z drugimi odpeljali v 
taborišče Fraschette di Alatri na naslov 
Campo di Concentramento, Fraschette, 
baracca 136 (pozneje 151). Od doma 
je odšla brez vsakega perila in obleke. 
Zato so ji naši domači pozneje v »kišti« 
po redni pošti poslali najnujnejše stvari. 
V Fraschette di Alatri so prišli sorodniki, 

pa jim oblasti niso dovolile obiska. Od 
daleč so si lahko samo pomahali in odšli 
so nazaj proti domu v Vipavo.
Doma hranim veliko maminih pisem, 

in ko jih prebiram, imam vedno solze 
v očeh. Mama je pisala svojemu tastu 
na Ustico, kjer je bil v internaciji. Pismo 
je naslovila »Ljubi tata«. To je bilo 2. 
februarja 1943, malo pred njeno aretaci-
jo. V njem ga sprašuje, kako je z nogo, in 
mu sporoča, da so mu od doma poslali 
paket v taborišče, pa so ga oblasti ta-
borišča vrnile nazaj v Vipavo. Sporočila 
mu je tudi, da je pisal sin Edo iz Genove, 
naj mu pošljejo kaj denarja. V pismu mu 
je napisala še nenavaden stavek: »M. je 
vedno še na letovišču brez strehe nad 
glavo v dobrem stanju!« S tem stavkom 
mu je sporočala, da je njegov sin Milan, 
ki je bil takrat pri partizanih v Vojkovi 
četi, še živ. Pisma so bila namreč cen-
zurirana in bi bilo zelo nevarno kako 
drugače poslati tako nevarno politično 
vest v italijanske zapore njegovemu 
očetu na Ustico.
Kako se je godilo vipavskim inter-

nirankam v taborišču Fraschette, nam 
pove pismo, ki ga je mama pisala prija-
teljici Mileni Kobal v Vipavo dne 21. maja 
1943: »Moja draga Milena! Veš, odpisala 
bi ti že včeraj, ali smo se preložile iz ene 
barake v drugo, to je 151. barako. Pa si 
ne morem misliti, kako smo bile vse utru-
jene, lačne in brez moči. Jaz ne vem, kaj 
bo, ko pridemo domov, en čas ne bo dosti 

Na dopisnico, ki jo 
je avtoričini materi 
Olgi Bajc (njen 
dekliški priimek je 
bil Kodelja, poitali-
jančeno Codeglia) 
poslal v taborišče 
brat Alojz (»Luigi 
Codeglia«), takrat 
v posebnem bata-
ljonu na Sardiniji, 
sta se podpisala 
tudi brata Janko 
in Vinko Ferjančič. 
Prvi je bil inkasant 
pri zavarovalnici, 
drugi pa mežnar v 
Vipavi. Njun brat 
je bil duhovnik 
Etko Ferjančič. 
Pozdravljala sta 
tudi sointerniranko 
Božo, ženo tigrovca 
Stanka Poniža iz 
Vipave.
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kruha z nami.« Pismo se konča tako: 
»Srčne pozdrave vsem našim, posebno 
tebi. Poljube! Olga« Pismo je označeno s 
štampiljko v rdeči barvi in številko 13.
Iz taborišča Fraschette di Alatri je 11. 

maja 1943 pisala svojemu možu, moje-
mu očetu Žanetu v Vipavo. Med drugim 
mu je naročila, naj se Magda – torej jaz 
– dobro »skurira«, se pravi pozdravi, naj 
pazi nanjo, da bo zmeraj dobro oble-
čena čez pas in trebušček, in vzdihnila: 
»Kako rada bi jo še enkrat videla, ne 
vem, kakšen konec bo za nas?« V vsakem 
pismu je spraševala po meni.
23. maja 1943 je pisala svoji tašči 

Jožefi: »Ljuba mama! Sporočam Vam, 
da sem danes dobila »kišto«, kar se Vam 
prav lepo zahvaljujem. Kruh je tudi zelo 
dober, čeprav je zelo suh, kedo ga je 
peku tako lepo, Vi, mama, ali Poniževi? 
(Op.: imeli so pekarno.) Kako gre kaj 
doma, kedo bo letos kosil, ko ni nobene-
ga doma? Pa saj masti niti nočem od Vas, 
ko sama vem, kaka kriza je doma. Srčne 
pozdrave in poljube, Olga.«
V naslednjem pismu jo prosi: »Moka 

in riž nam zelo prav pride. Mogoče za 
drugič prosite gospoda Bavčarja, Vam bo 
dal gotovo brez denarja malo riža.« Na 
koncu napiše: »Najlepše pozdrave mami, 
tati, Milki, teti Ladi, posebno tebi poljub-
ček, Magda.«
Za naše zapornice so bile dragoce-

ne zelo preproste stvari, kot so igla za 
šivanje, malo sukanca in kakšen gumb 
(knof). Tudi za take stvari je prosila v 
pismih.
Tako so mami tekli dnevi daleč od 

doma v negotovosti in skrbi, ali pride 
domov in kdaj. Bližal se je razpad Italije. 
Paznikov okoli taborišča je bilo vsak dan 
manj. Uradno ni bila nobena zapornica 
obveščena o padcu fašizma v Italiji. Ne-
kaj se je potihoma o tem samo šušljalo. 
Vipavske zapornice so se spraševale, 
kdaj naj gredo na pot proti domu in 
kako, brez denarja in brez vsakih doku-
mentov. Bilo jih je strah.
Končno je prišel 18. september 1943, 

ko sta se mama in sotrpinka Boža Poniž 
iz Vipave skupaj odpravili proti domu, 

brez denarja, hrane in obleke. Na poti 
domov, polni strahu, sta doživljali vse 
sorte presenečenj, a sta na koncu srečno 
prispeli s kamionom iz Postojne v Vipa-
vo. Najbolj sta se bali, da prideta v roke 
Nemcem. Pred Lanthierijevim gradom 
se je ob njuni vrnitvi v domači kraj zbra-
lo veliko družin, ki so pričakovale svoje 
matere in žene, ker so bili sorodniki 
obveščeni o njihovem prihodu.
Zapornico Olgo je čakala dobra pri-

jateljica Milena Kobal z njeno hčerkico 
Magdo (z menoj!) v naročju, ki pa mame 
ni poznala in ni hotela v njeno naročje. 
Oblečena je bila v krilce, ki ga je Milena 
Kobalova sama sešila za to posebno 
snidenje z mamo. Oblekico je naredila 
iz slovenske zastave. Ob tem srečanju 
z mamo sem jokala jaz in je jokala tudi 
moja mama, ker nisem hotela v njen 
objem, nisem je poznala. Pokojni Mileni 
in moji pokojni teti Milki sem še danes 
hvaležna, ker sta mi nadomeščali mamo 
in me varovali ob njeni dolgi odsotnosti 
kot svojo hčerko.
Še zgodba o mojem rojstvu v času 

fašizma. Rojena sem bila 7. januarja 
1942 pri sedmih mesecih in tehtala en 
kilogram. V sobi so naši kurili peč tri me-
sece dan in noč. Pravili so ji »frnkulin«. 
Za vso skrb, ki mi jo je posvečala takrat, 
je mama dobila posebno priznanje »Di-
ploma di maternità«. Diplomo je izdala 
italijanska otroška posvetovalnica Vipa-
va, na njej je bil Mussolini podpisan pod 
rekom: »Usoda narodov je odvisna od 

Tu spodaj: 
dopisnica 
materine 
prijateljice 
Milene Kobal iz 
Vipave;
na naslednji 
strani zgoraj: 
diploma 
režimske 
ustanove za 
avtoričino 
mamo, ker je 
»dobro skrbela 
za naraščaj«;
spodaj: brata 
avtoričine mate-
re, Alojz in Franc 
Kodelja, sta 
bila v posebnih 
bataljonih na 
Sardiniji. Primer 
dopisnice, ki je 
septembra 1943 
iz kraja Golfo 
Aranci pri Sassa-
riju na Sardiniji 
romala v tabori-
šče v Fraschette 
di Alatri.
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njihove demografske moči.« 
Dolgo časa je bila diploma 
zvita v rolo na podstrešju in 
meni neznana. Po mnogih 
letih sem jo sama odkrila in v 
sebi začutila gorje fašizma.
Moja mama je iz taboriš-

ča prinesla domov droben 
zvezek s črnimi platnicami. 
V njem je z zelo lepo pisavo 
zapisanih 33 ljubezenskih in 
narodnih pesmi. Še danes 
ga hranim v spomin nanjo. 
V njem ni navedeno, kdo je 
avtor pesmi in kdo jih je pisal. 
Škoda! Tudi ta zvezek je bil 
shranjen na podstrešju in 
sem ga odkrila šele po ma-
mini smrti. Na hrbtni strani 
platnic je mama s svinčnikom 
zapisala moje ime in priimek: 
»Bajc Magda.«
Tudi ona je večkrat na-

vajala pesem »Oh, kako je 
dolga, dolga pot, iz tujine pa do doma!« 
in jo kdaj tudi zapela. To so taboriščnice 
prepevale na poti proti domu. Ko sem 
odkrivala take in drugačne sledi njene-
ga življenja na našem podstrešju, sem 
dobila občutek, da je na »kaščo« odlo-
žila vse spomine na svoje trpljenje in 
trpljenje vseh naših družinskih članov, 
ki so okusili fašizem, vsak na svoji poti, 
in stopala naprej v življenje, ki tudi ni 
bilo lahko.
Zvezek s pesmimi je bil razstavljen 

v Sežani na razstavi Zadnji pričevalci, 
spomini internirancev v italijanskih faši-
stičnih taboriščih, ki so jo odprli v Koso-
velovem domu 15. septembra 2015. Tam 
je bilo razstavljenih še veliko predmetov, 
ki so jih naši taboriščniki prinesli s seboj 
domov in skrbno hranili kot spomin na 
prestano gorje v fašističnih zaporih po 
Italiji. Soavtorica razstave je bila novi-
narka in raziskovalka Saša Petejan. Tam 
sem tudi osebno spoznala gospo Marijo 
Mahnič, devetdesetletnico, s katero 
sva sedeli skupaj in postali dobri prija-
teljici. Posnet je bil tudi dokumentarni 
film Strah ostane, ki ga je že večkrat 

 predvajala Televizija Slove-
nija. Film je režiral Dušan 
Moravec po scenariju Saše 
Petejan. V njem so nastopili 
zadnji preživeli pričevalci iz 
teh taborišč.
Dolgo po vojni so 

bile naše interniranke iz 
fašističnih taborišč uradno 
in politično skoraj pozab-
ljene, odsotne v zgodovin-
skem spominu. Njihovo 
trpljenje zaradi velike 
narodne zavesti in podpore 
partizanskemu gibanju ni 
bilo v družbi dovolj vred-
noteno. Vse do današnjih 
dni se nihče ni nikomur 
opravičil za fašistične zloči-
ne in gorje, ki ga je primor-
ski človek prestajal dolgo 
vrsto let do razpada Italije 
septembra 1943. Fašistični 
zločinci so v glavnem ostali 

nekaznovani. Kaj šele, da bi bilo za vse 
gorje v fašističnih taboriščih kaj tudi 
finančno povrnjeno.
Prav je, da tega gorja naših mater, 

starih mater, sester in tet ne pozabimo. 
Še naprej naj ostajajo v našem hva-
ležnem zgodovinskem in narodnem 
spominu, v ponos in opomin prihodnjim 
rodovom.

(konec)
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O neprecenjivi vlogi, ki so jo v naših 
krajih odigrali primorski duhovniki pri 
ohranjanju slovenskega jezika v letih fa-
šizma, ko je oblast zatirala vsak izraz slo-
venstva, je bilo na našem koncu veliko 
napisanega in objavljenega. Raziskave, 
monografije in članki izhajajo še danes, 
pripravljajo se tudi tematske oddaje. 
Bistveno manj je zgodovinarjev, knjig 
in člankov, ki segajo v to obdobje, a se 
posvečajo poglavju nasilja, ki so ga bili 
primorski duhovniki deležni s strani do-
mačih ali uvoženih slovenskih revolucio-
narjev. Tudi na Primorskem so z enakimi 
metodami kot na Kranjskem, pa čeprav 
v manjšem obsegu in v manjšem ča-
sovnem razponu, izkoristili partizansko 
gibanje, ki ga je tukajšnje prebivalstvo 
masovno podpiralo, za dosego svojih 
ideoloških ciljev. Tiste ljudi, ki so jim bili 
napoti ali so predstavljali konkurenco, 
so skušali onesposobiti. Med njimi so 
bili domači veljaki, izobraženci, poli-
tiki, navadni aktivisti in tudi duhovniki. 
Od kapitulacije Italije do konca vojne 
(1943–1945) je bilo v primorskih duhov-
niških vrstah več žrtev, ki jih gre pripisati 
slovenski revolucionarni roki, ob njih so 
bili še trije bogoslovci.
Njihove življenjske zgodbe so zbrane 

v monografiji Palme mučeništva (zbrali 
in uredili Anton Pust, Zdravko Reven 
in Božidar Slapšak, Mohorjeva družba, 
druga, dopolnjena izdaja, Celje 1995). V 
letih po demokratizaciji Slovenije je tudi 
pri nas izšlo več raziskav, ki poglabljajo 
posamezne primere, zdomska literatura, 
ki je v povojnem času vsaj delno krila 
vrzel matičnega zgodovinopisja, pa je na 

primorski konec le redkokdaj segla. Če 
izvzamemo posamezne članke in spo-
minske zapise, ki so bili objavljeni v ted-
nikih Slovenski Primorec in Katoliški glas, 
so bili tudi v zamejstvu redki primeri 
objavljanja teh zgodb. Strah, oportunost, 
komodnost – med naštetimi prednjači 
strah –, so nekateri izmed številnih razlo-
gov, ki so ustavili raziskovanje teh tem 
pri tistih, ki bi se z njimi lahko ukvarjali. 
Veliko je namreč tudi takih, ki bi jih radi 
prikrivali ali – še slabše – o njih širili lažne 
informacije. Še danes, 30 let po demo-
kratizaciji Slovenije, se je težko približati 
pričevalcu, ki bi brez anonimnosti posre-
doval svoje vedenje o teh poglavjih naše 
polpreteklosti.
A povrnimo se k primorskim duhov-

nikom, žrtvam revolucionarnega nasilja. 
Sedem jih je naštel zgodovinar Renato 
Podbersič (Primorski duhovniki: žrtve 
revolucije, Dignitas: revija 
za človekove pravice, št. 
53/54, 2012).
Najbolj znan in raziskan 

je umor kaplanov  Ludvika 
Sluge (1917–1944) in Bar-
kovljana Lada Piščanca 
(1914–1944), do katerega je 
prišlo v Cerknem februarja 
1944. Boris Mlakar je doga-
janju posvetil znanstveno 
monografijo (Tragedija 
v Cerknem pozimi 1944, 
Goriška Mohorjeva  družba, 
Gorica 2001), ki razkriva 
resnico o tragičnem do-
godku, ki so ga v povojnem 
času prikazovali drugače.

Erika Jazbar

Žrtve revolucionarnega nasilja med primorskimi duhovniki

PLACID SANCIN (1902–1943) 
PRVA ŽRTEV LIKVIDACIJ MED DUHOVNIKI

V knjigi Palme 
mučeništva so 
zbrane življenjske 
zgodbe slovenskih 
duhovnikov in 
bogoslovcev, žrtev 
totalitarizmov
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Ludvik Novak (1906–1943) je bil 
salezijanec, ki so ga partizani jeseni leta 
1943 aretirali pri Divači in dva meseca 
kasneje ubili.
Beneškoslovenskega duhovnika 

Alojzija Obida (1900–1944) so iz župniš-
ča v Štmavru (Gorica) odpeljali v začetku 
januarja 1944 (Renato Podbersič mu je 
posvetil članek Spomin na žalostni do-
godek, Novi glas, 18. januarja 2014). 
Upokojenega duhovnika Antona 

Piska (1886–1944), ki je živel v Kanalu, so 
konec septembra 1944 aretirali na Kanal-
skem Vrhu in ga mesec kasneje umorili.
Viktorja Perkana (1908–1945), ki je bil 

župnik v Jelšanah pri Ilirski Bistrici, pa 
so ubili 9. maja 1945 med pogrebom na 
pokopališču.
Dolinskega župnika Placida Sancina 

(1902–1943), o katerem bomo spregovo-
rili v našem članku in je s kronološkega 
vidika prva med žrtvami v duhovniških 
vrstah, pa je skupina partizanov oktobra 
1943 odvedla iz dolinskega župnišča, 
ubili so ga nekje pri Socerbu. Tudi v to-
kratni naši poglobitvi se bomo naslanjali 
na pričevanja, ki ostajajo anonimna.
O življenjski poti beneškega duhov-

nika Janeza Krstnika Dorbolòja (1904–
1945), ki je bil umorjen 10. marca 1945 
pri Zgoniku, pa najdemo več spornih 
podatkov in ga v glavnem ne štejejo za 
žrtev revolucije.
Duhovniškim žrtvam dodajamo 

tudi tri bogoslovce, to so Emil Kete 
(1924–1944) ki so ga partizani ugrabili 
na cesti med Osekom in Šempasom 12. 
novembra 1944 (Renato Podbersič mu 
je posvetil zapis v Koledarju GMD za leto 
2019 Spomin na nedolžno žrtev ob 75. 
obletnici umora goriškega bogoslovca 
Emila Keteja).
Rudolfa Trčka (1922–1944) so kot ci-

vilista ubili ob partizanskem napadu na 
domobransko postojanko v Črnem Vrhu 
1. septembra 1944.
Ivan Tul (1913–1945) iz Kort pa je bil 

kot lazaristovski bogoslovec umorjen na 
Teharjah.
Če preberemo formulacije v poročilih 

o umorih in eksekucijah, pa tudi v člankih 

in raznih spominskih zapisih, ki izhajajo 
še danes in jih podpisujejo strokovna 
in manj strokovna peresa, naj bi bile 
žrtve večinoma krive, da »delujejo proti 
OF, širijo belogardistično propagando, 
se družijo z aktivisti protipartizanskega 
gibanja, vohunijo za sovražnika, ova-
jajo ljudi«. Dokazov seveda ni, veliko 
je nedorečenosti, raziskava kaj kmalu 
pokaže čisto drugačno resnico, v glavni-
ni primerov ne vemo, kje ležijo posmrtni 
ostanki ubitih.

Placid Sancin iz Škednja 
(1902–1943)
Dolinski župnik Placid Sancin, ki so 

ga iz dolinskega župnišča odvedli v polo-
vici oktobra leta 1943 neznano kam, ubi-
li neznano kdaj in neznano kje, tako da 
njegovi posmrtni ostanki ležijo neznano 
kje, je bil doma v tržaškem predmestju 
Škedenj. Tu se je rodil 21. julija 1902. 
Njegov oče Jurij je bil cerkovnik, njegova 

Novomašnik Placid 
Sancin leta 1930 
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družina, ki so jo poznali kako drugače 
če ne z vzdevkom »Mežnerjevi«, je bila 
v tem nekdaj slovenskem predelu Trsta 
znana. V škedenjski cerkvi je bil Placid 
posvečen 14. junija 1930. Posvetil ga je 
takratni tržaški škof Alojzij Fogar, ki je 
moral šest let kasneje zapustiti Trst pod 
pritiskom fašističnih oblasti. Za novo 
mašo mu je brat Anton, ki je bil sklada-
telj, napisal mašo. Placid Sancin je bil 
prvi in doslej edini Slovenec iz Škednja, 
ki je postal duhovnik. 
V znanstveni monografiji Jakob 

Ukmar (1878–1971), Sto let slovenstva in 
krščanstva v Trstu, ki jo je Tomaž Simčič 
izdal pri Goriški Mohorjevi družbi leta 
1986, takole beremo: »Do leta 1930 Ja-
kob Ukmar ni imel posebnih preglavic z 
oblastmi, čeprav je policija v njem videla 
duhovnika “s slovensko nacionalistično 
preteklostjo”. Leta 1930 pa mu kvestura 
nenadoma ni hotela več obnoviti pot-
nega lista. Na obtožbe policije je Ukmar 
odgovoril v pismu, ki ga je 29. junija 
1930 poslal kvestorju. V njem je zavrnil 
smešne obtožbe, češ da je s spodbu-
janjem slovenskega petja med novo 
mašo Placida Sancina v Škednju ogro-
žal državno varnost: “Če so škedenjski 
pevci na novomašni gostiji zapeli nekaj 
pesmi, so storili nekaj, do česar imajo 
kot svobodni državljani popolno pravico 
… Ko bi zapostavili slovenščino, materni 
jezik večine škedenjskih župljanov, bi bili 
ljudje upravičeno prizadeti. Razumljivo 
je, da bi prepoved pripisali državi, in to 
gotovo ne bi podprlo njihove državljan-
ske zavesti.” (str. 111)

Župnik v Dolini (1933–1943) 
Na svoji dušnopastirski poti je bil 

Placid Sancin najprej prefekt v goriškem 
bogoslovju, nato kaplan v Postojni, 
nakar so ga poslali v Istro, kjer je službo-
val v Vodicah v Čičariji. V Dolino je prišel 
leta 1933 in postal župnik in dekan. Velik 
praznik je bil na beli četrtek 5. aprila 
1934, ko je blagoslovil kapelo in oltar 
v Kačji vasi pri Planini. Bil je priljubljen 
ljudski duhovnik, ki je župljanom stal ob 

strani ob preizkušnjah, ki sta jih prinesla 
fašizem in vojna. 
Po kapitulaciji Italije so ga partizani 

obtožili, da je ovajal domačine Nemcem. 
V Dolini je 11. oktobra leta 1943 prišlo 
do nemške čistke, domače moške so 
zbrali na Gorici (vaškem trgu), med njimi 
iskali tiste, ki so podporniki partizanske-
ga gibanja. Na Gorici je bil tudi Placid 
Sancin. Nemci so tudi njega vprašali, 
nekaj jim je odgovoril. In začela se je 
širiti zgodba, da je Nemcem pokazal 
partizanske podpornike. Nekatere mo-
ške na Gorici so nato odvedli iz vasi, peš 
so jih gnali do Trsta in naprej v nemška 
taborišča. Številni se iz taborišč niso 
vrnili. Eden od tistih, ki so se vrnili, pa je 
znal povedati, da ni bilo tako, kot pravijo 
tisti, ki obtožujejo dolinskega župnika.
A zgodba je bila že zapisana, uso-

da zapečatena, mudilo se je. Skupina 
partizanov, ki jo je vodil Milan Guček, je 
Placida Sancina prišla iskat v župnišče 
že v noči med 12. in 13. oktobrom (po 
drugih pričevanjih je to bilo 16. oktobra), 
odpeljali so ga iz dolinskega župnišča 
proti Socerbu, za njim se je izgubila 
vsaka sled. Star je bil 41 let.

Spominski zapis o umoru
Milan Guček (1917–1986), povojni ud-

bovec, pisatelj in filmar, je podvig opisal 

Podpis župnika 
Placida Sancina v 
blagajniški knjigi 
župnije sv. Urha v 
Dolini
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v svoji knjigi spominov Počakaj do prihodnje pomla-
di (Lipa, Koper 1959). V njej takole beremo: »Ura je 
bila že precej čez polnoč (…). Brez obotav ljanja smo 
se zvečer odpravili v Dolino. Mi vsi, kar nas je prišlo 
z Brkin, pa še nekaj domačinov smo vzeli s seboj, da 
bodo pokazali pot in da nam bodo priče. V Dolini je 
bilo vse tiho, kljub nedeljskemu večeru. (…) Najprej 
smo se oglasili pri starem terencu. Tam smo zvedeli, 
kako se je ono izdajstvo godilo in kje župnik stanuje. 
Okoli župnišča smo postavili straže. Gruden in Bog-
nar sta po italijansko zahtevala, naj odprejo, češ da 
smo karabinjerji. Zvijača je bila potrebna, ker sicer 
ne bi mogli v hišo, na drugačno zahtevo pa župnik 
ne bi pustil odpreti. Gospodinja je vrata odprla – in 
obnemela. Bili so ljudje z rdečo zvezdo.

Župnik je bil na pol napravljen, v srajci, 
brez “kolarja”. Pričeli smo ga zasliševati. Brez 
obotavljanja je dejanje priznal. Tudi mu ni bilo žal, 
da je poslal izdane ljudi, svoje farane, v gotovo 
smrt. Preiskali smo še župnišče, pravzaprav samo 
župnikovo stanovanje. V železni blagajni, ki nam 
jo je župnik odprl, smo dobili nekaj dragocenosti, 
čokoladne bonbone in njegove dokumente. V 
dokumentih je pisalo, da je Slovenec, doma iz 
Škednja. Med njimi pa je bila izkaznica, da je tudi 
oficir, kapetan fašistične milice …

Župniku smo ukazali, da gre z nami. Bil je ves 
vznemirjen. Oblekel se je kar povrh. Z njim smo 
odšli po vojaški cesti, ki pelje iz Trsta in skozi Dolino 
pod Socerb in proti Podgorju. Navkreber smo lezli 
počasi. Župnik je šel sredi eskorte. Imel je črno 
obleko in razpeto belo srajco, in gologlav je bil. 
Redki beli lasje so mu sršeli okoli blede lobanje. V 
rokah je držal 
rožni venec iz 
velikih jagod, 
venomer ga je s 
prsti prebiral in 
ves čas s tihimi 
ustnicami molil. 
Ko smo prišli 
v breg in se je 
začela ravnica 
pred Kastelcem, 
smo se ustavili. 
Bognar je odpeljal 
župnika na kras. 
V zatišju smo ga 
počakali, da se 
je vrnil. (strani 
145–146)  

Franc Cucek - Bognar
Če verjamemo pisanju Milana Gučka, je bil 

likvidator duhovnika Placida Sancina partizan 
Franc Cucek - Bognar. Doma je bil iz Volč pri Pivki, 
umrl je slabo leto kasneje, 16. avgusta 1944 na Novi 
cesti nad Dolino. Uradna verzija pravi, da so ga 
Nemci smrtno ranili. Domačini znajo povedati tudi 
drugačno zgodbo. Na kraju smrti je postavljena 
spominska kamnita plošča, ki so jo vgradili po 
koncu vojne. Počiva na dolinskem pokopališču pod 
cipreso ob glavni stezi in nedaleč od križa, ki stoji 
na sredi pokopališča. 
Ob njem in pod sosednjo cipreso, pa čeprav ju 

loči steza, stoji nagrobnik, na katerem je vpisano 
ime njegove žrtve, duhovnika Placida Sancina. Z 
razliko od morilca posmrtnih ostankov dolinskega 
župnika na pokopališču ni. 

Na vrhu: Grobnica na pokopališču v Dolini, v kateri 
počiva Franc Cucek - Bognar; tu zgoraj: skupna 
grobnica domačih župnikov. Na nagrobniku je 
vpisan tudi Placid Sancin, njegovi posmrtni ostanki 
pa počivajo neznano kje.
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Placid Sancin počiva neznano kje.
Dolinska mladina je pred šestimi leti ob okrogli 

obletnici smrti pripravljala spominsko srečanje na 
Franca Cucka, naposled si je premislila.

Drugačna pričevanja
Da je župnik Placid Sancin ovajal in izdajal žup-

ljane Nemcem, najdemo zapisano v več knjigah pri-
čevanj, formulacijo ponavljajo v takih in drugačnih 
zapisih še danes. Domačini, ki smo jih letos obiskali 
v Dolini in v sosednjih vaseh, pa so nam povedali 
drugačno zgodbo. Brez pomislekov pravijo, da je 
obtožba zelo krivična. Župnik Placid Sancin je bil 
zelo zaveden duhovnik, ki je veliko dobrega naredil 
za domače ljudi v težkih vojnih časih. Naši sogo-
vorniki so nam potrdili, da se pri vaščanih takrat ni 
govorilo, da bi župnik ovajal domačine Nemcem, 
njegova »krivda« je bila, da se je z Nemci pogo-
varjal, in to zato ker je bil med redkimi v vasi, ki je 

govoril zelo dobro nemško, študiral je namreč na 
Dunaju. Ko so ga Nemci med čistko na Gorici spra-
ševali, kdo je med njimi podpornik partizanskega 
gibanja, župnik Sancin njihovih imen ni razkril, pa 
čeprav jih je poznal, so nam še povedali. Nemci 
so nato naključno izbrali nekaj nesrečnežev, ki so 
končali v Nemčiji. Če jih je Placid Sancin izdal, je 
nekam čudno, da so bili med njimi taki, ki niso bili 
povezani s partizani, nekateri, ki so bili povezani, 
pa so ostali doma, nas še podučujejo domačini.
»Bil je plemenit človek, prijazen in zelo priljub-

ljen, otroci so ga imeli zelo radi, pa tudi odrasli. Ve-
liko je pomagal, bil je ljudski duhovnik, noben fašist 
ni bil! Kako pa naj bi bil, saj so nekateri pritiskali na 
škofa, naj ga pošlje proč, ker je bil narodno zaveden. 
Tisti, ki pravijo, da je župljane ovajal Nemcem, po-
tvarjajo zgodovino. ‘Pričevalcem’, ki to širijo, dajejo 
v usta stavke. Takrat so bili še otroci in na Gorici jih 
ni bilo. V vseh teh letih je bilo veliko blatenja. Saj ne 
morejo vedeti, kaj je Placid takrat povedal, na trgu 
jih ni bilo. Niso slišali, samo videli so župnika, ki 
govori z Nemcem,« nam je povedala pričevalka.
Z veliko skrbjo hrani očala, ki sta jih dve žen-

ski, ki sta tisti usodni dan, ko so Placida Sancina 
odpe ljali, našli ob cesti. Leči na očalih nista razbiti, 
sta pa podrsani. Ženski sta tekali za njim, da bi mu 
pomagali, nista ga dohiteli, ob cesti sta naposled 
zagledali njegova očala, ki jih je izgubil, ko so ga 
gnali v smrt. Pobrali sta jih in se s posebnim spošto-
vanjem hranijo še danes.

Na vrhu: grob Franca Cucka loči od nagrobnika, na katerem je vpisan Placid Sancin, le stezica; tu zgoraj: očala, ki jih je 
Placid Sancin izgubil, ko so ga oktobra leta 1943 gnali v smrt, in sta jih ob cesti našli ženski, ki sta tekli za njim.
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»Tisti večer, ko so ga odpeljali, je 
bila z njim gospodinja, domačinka, ki je 
živela v župnišču. V vasi se je takoj razve-
delo, da so ga ugrabili, naslednji dan so 
že govorili, da so ga ustrelili, od vsega 
 začetka so vedeli, da so ga ubili. V Socer-
bu, so pravili. Iskali so ga, a ga niso več 
našli,« še pravi pričevalka, ki obenem 
poudarja, da so že takoj tudi potrdili, da 
so bili soudeleženi tudi domačini.
Duhovnik Angel Kosmač v knjigi, ki 

jo je posvetil vasi Ricmanje (Ricmanje 
nekoč in danes ali Kratek sprehod skozi 
zgodovino neke vaške in cerkvene skup-
nosti, Trst, Mladika 1997), piše, da so 
Sancinovo truplo pustili skoraj nepoko-
pano nedaleč od vasi (str. 105).
»Ni bil to edini primer, da so odpelja-

li koga, ki je govoril nemško,« nam je 
povedal drug pričevalec. »Zgodilo se je 
tudi drugim, da so jih odvedli na Socerb. 
Prišli so ponoči, jim zvezali roke in oči 
in jih odpeljali. Na Socerbu so jih nato 
nekateri prepoznali, povedali so, da so 
med vojno pomagali partizanom, in jih 
tako rešili, sicer bi jih ustrelili,« še doda-
ja naš pričevalec.
»Na našem koncu so bila vojna leta 

prežeta z veliko ihto, zaradi nekaterih je 
bilo veliko nasilja, krivic, izsiljevanja in 
sovraštva, veliko je laži, ki jih ponavljajo 
že desetletja. Za umor župnika Sancina 
ni pravega razloga, saj ni zbiral aktivis-
tov, ni delal propagande, s politiko se ni 
ukvarjal, njegova krivda je bila, da je bil 

med ljudmi priljubljen. Nasprotovanje 
Cerkvi se je pri nas nato nadaljevalo 
vse do danes, tako da si ljudje ne upajo 
nič. Ko je bil v Dolini župnik Maks Suard 
(2003–2008), je vsako leto septembra 
daroval mašo v spomin na Placida San-
cina. Hotel mu je posvetiti tudi ploščo. 
Ko je maševal za svojega ubitega sob-
rata, je bil v cerkvi sam, nihče si ni upal 
vstopiti, kaj še da bi kdo o njem govoril 
ali kaj napisal. Pri nas ostaja to tabu 
tema,« nam je povedal sogovornik.

Vrzeli v župnijski kroniki
Skupina raziskovalcev in zgodovi-

narjev iz Ljubljane, ki je pred dobrimi 
desetimi leti raziskovala v dolinskem 
župnijskem arhivu, je dognala da je iz 
arhiva izginilo kar nekaj dokumentov, ki 
segajo v čas župnikovanja Placida San-
cina. V župnijski kroniki so zmanjkale 
strani, ki pokrivajo obdobje od leta 1917 
do leta 1948. Obstaja letna kronika brez 
prekinitev vse do leta 1917, ki se nato 
nadaljuje z letom 1948. 
Izginila je tudi kronika o nasilju, ki ga 

je bil v socerbski jami 24. maja 1948 de-
ležen duhovnik Anton Smerkolj (1922–
1986), ki je bil tudi zelo priljubljen. Vsako 
leto je bila v jami maša za sv. Socerba, 
kamor so Dolinčani hodili pet. Tudi tisto 
leto se je zbrala množica več kot sto ver-
nikov, po maši je duhovnik začel hoditi 
po stopnicah, ki vodijo iz jame, pa ga 

Župnijska 
kronika se konča 
leta 1917 … 
… in se ponovno 
začne 1. avgusta 
leta 1948.
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je več moških napadlo in ga hotelo 
poriniti v enega od prepadov, ki so v 
jami. Nekateri so mu pomagali in bili 
tudi ranjeni. Smerkolju je naposled 
uspelo zbežati na travnik pred jamo, 
tu so ga začeli kamnati in pretepati, 
z njim tudi tiste, ki so mu pomagali. 
Župnika so nato odvedli, zaprli v ječo 
v Kopru, kjer je ostal dva meseca in ga 
nato prisilili, da je svojo duhovniško pot 
nadaljeval v Sloveniji, nazadnje je bil 
župnik v ljubljanski stolnici.
»Ko so v šestdesetih letih preiskovali 

jamo pri Socerbu, so takratnemu dolin-
skemu župniku Albinu Grmeku rekli, da 
so našli posmrtne ostanke, ki so verjetno 
Placidovi. Pa se je razvedelo, da bodo 
prekopali ‘izdajalca, ki je dal odpeljati 
domačine’, tako da so – kot pravijo – še 
tisti dan nekateri truplo izkopali in ga 
zakopali drugam, tako da še danes ne 
vemo, kje počiva. Ko je nato župnik 
Grmek na dolinskem pokopališču uredil 
skupno grobnico starih duhovnikov, je 
na nagrobnik napisal tudi ime Placida 
Sancina,« nam je še povedal pričevalec.

Nekatera druga pričevanja
Silvestru Metliki je bratranec 16-let-

nega fanta, ki je bil na Gorici izbran, da 
ga odvedejo v Nemčijo, povedal, kako 

je potekala čist-
ka: Nemci so jih 
nagnali na trg 
ter jih postrojili. 
Stali so v vrsti, 
na trgu sta bila 
še karabinjer in 
župnik. Nemški 
oficir ju je vpra-
šal, kdo je med 
njimi angažiran 
v partizanskem 
gibanju. Ker od-
govora ni dobil, 
so sami izbrali, 
koga poslati v 
Nemčijo. Med 
izbranimi je bil 
tudi 16-letni 
fant-pričevalec, 
ki se je iz Nemči-
je tudi vrnil. Da 
župnik ni ovajal 
domačinov, 
potrjuje dejstvo, 
da so nekateri 

domači terenci, za katere je Placid 
Sancin gotovo vedel, ostali doma, v 
Nemčijo pa je bil odpeljan fant, ki z 
njimi ni bil povezan.
Drugi pričevalec iz Krogelj pa je 

Silvestru Metliki povedal, da je župnik 
zelo dobro govoril nemško in je rekel 
nemškemu oficirju, da ne pozna niko-
gar, ki bi delal za partizane.
Organistka Marija iz Boljunca pa mu 

je povedala, da je bila dan pred tistim 
dogodkom v župnišču v Dolini, prišli so 
Nemci in zahtevali od župnika, da jim 
izroči knjige. Verjetno so to bile knjige 
Status animarum, iz katerih bi ugotovili, 
koliko moških je v vasi. Ko bi župnik res 
ovajal moške, jim ne bi bilo treba iskati 
njihovih imen v knjigah.
Ljuba Smotlak pa nam je povedala, 

da ko se je razvedelo, da so Placida 
Sancina ubili, so se ljudje zelo zgražali. 
»Kaj je bilo treba! Sveto osebo so ubili,« 
so pravili. Za domačine je bil namreč 
duhovnik sveta, posvečena oseba.

Jama sv. Socerba 
in okolica sta bili 
prizorišče več 
likvidacij. Leta 1948 
so tu napadli in 
odpeljali v koprski 
zapor duhovnika 
Antona Smerkolja.
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ZNANSTVENA KONFERENCA V  SPOMIN NA LJUBA SIRCA
Fakulteta za poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani je 25. septem-

bra priredila interdisciplinarno mednarodno znanstveno konferenco Tride-
set let tranzicije. Z njo se je oddolžila spominu na stoletnico rojstva javnega 
delavca in političnega zapornika Ljuba Sirca (1920–2016), ki se je v Veliki 
Britaniji razvil v uglednega liberalnega ekonomista. Njegovo osebno knjižni-
co in arhiv je v dar prejel ravno Katoliški inštitut.
Glavna obravnavana vprašanja so zadevala razvoj, oblikovanje in izzive 

tranzicijskih gospodarstev na poti od socializma h kapitalizmu.
Konferenco, ki je potekala delno v živo in delno po spletu z nastopom 32 

strokovnjakov iz 10 držav, sta uvedla rektor Katoliškega inštituta nadškof 
dr. Anton Stres in profesor teorije javne izbire ter makroekonomskih analiz 
politike na univerzi v Sofiji Krasen Stančev.

MARPURGI
Operna sezona 

 Slovenskega na-
rodnega gledališča 
v Mariboru se je 2. 
oktobra začela s pre-
miero opere Marpurgi 
mlade skladateljice 
Nine Šenk. Libreto po 
romanu Zlate Vokač 
Medic Marpurgi in 
režijo je podpisal 
Tržačan Igor Pison.

POSLOVIL  SE  JE  PAVLE  BORŠTNIK
Na svojem domu v Clevelandu je 24. septembra pre-

minil ameriško-slovenski časnikar in javni delavec Pavle 
Borštnik. Bil je eden zadnjih pričevalcev o naši medvoj-
ni tragediji, o kateri je veliko pisal.
Rodil se je 15. junija 1925 v Ljubljani. Oblikoval se je 

pri Sokolu in pri skavtih. Leta 1942 so ga Italijani zaprli. 
Kot pripadnik nacionalne ilegale se je po maturi na 
trgovski akademiji leta 1944 pridružil slovenskim četni-
kom. Z njimi se je ob koncu vojne umaknil preko Gorice 
v Italijo ter do izselitve v ZDA leta 1949 živel v vojaških 
taboriščih v Italiji in Nemčiji.
V Clevelandu je bil najprej tovarniški delavec. Ob tem 

je deset let pripravljal slovenske oddaje na krajevnem 
radiu, od leta 1970 do upokojitve leta 1994, ko se je 
vrnil v Cleveland, pa je delal kot časnikar v Washingtonu 
pri državnem radiu Glas Amerike, nazadnje kot vodja 
slovenske sekcije.
Že v taboriščih je izdal pesniški zbirki pod 

psevdonimom Ljubo: v Eboliju Iz mojih temnih dni 
(1946), v Nemčiji pa Mejniki (1948). Z najožjimi prijatelji 
je bil v vodstvu Slovenske pravde, katere neuradno 
glasilo je bil Klic Triglava v Londonu.
Svoje življenjsko pričevanje je podal v obsežni knjigi 

Moj čas, ki je izšla leta 2016 pri Mladiki v zbirki Zapisi iz zdomstva. Dokumentarnega značaja pa je 
bila njegova knjiga Pozabljena zgodba slovenske nacionalne ilegale (Ljubljana 1998). Že pred tem 
je pod psevdonimom Dore Sluga leta 1978 v Torontu izšel njegov vojni roman v angleščini The 
Orchard. Leta 2018 pa je v angleščini v Clevelandu objavil leposlovno delo Rhapsody in Red, ki tudi 
govori o vojni in revoluciji v domovini. Več njegovih krajših, tudi pretresljivih sestavkov je zadnja leta 
izšlo v naši reviji, tako tudi v tej številki.

Pavle Borštnik ob 95-letnici, ki jo je obhajal 
junija. V narodni noši mu je prišla voščit s 
šopkom nageljčkov tudi triletna pravnukinja 
Amelia. Za njo je Borštnikova žena Mira 
Kosem.
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STIČNA MLADIH
Zaradi pandemije 

je bilo 39. vsesloven-
sko srečanje mladih 
katoličanov Stična 
mladih 2020, ki ga 
zadnja leta prireja 
Katoliška mladina, 
tokrat zelo različno 
od običajnega: 19. 
septembra so se ude-
leženci zbrali na 27 
lokacijah po vsej Slo-
veniji. Skupno se je 
dogodka pod geslom 
»Vstani« udeležilo 
skoraj 1600 mladih, 
večino aktivnosti 
pa je bilo možno 
sprem ljati tudi preko 
spleta. Mlade so na 
začetku pozdravili 
stiški opat p. Maksi-
milijan File, slovenski 
predsednik Borut 
Pahor in podžupan 
občine Ivančna Gori-
ca Tomaž Smole.
Na vseh lokacijah 

so darovali mašo, 
koncert Stična benda 
pa so si udeleženci 
ogledali v obliki po-
snetka. V teku dneva 
so potem v različnih 
krajih potekale še 
druge dejavnosti.

DR.  JANEZ JANEŽ NA MISIJONSKO NEDELJO
Za osrednje praznovanje letošnje misijonske nedelje 18. oktobra je Misi-

jonsko središče Slovenije izbralo župnijo sv. Helene v Dolskem. Tam se je leta 
1913 rodil prvi slovenski laiški misijonar, kirurg dr. Janez Janež, ki je umrl 
pred 30 leti na Tajvanu. Ob tej priložnosti sta pri založbi Salve izšla slovenska 
prevoda knjige spominov, ki so mu jo leta 2012 posvetili njegovi kitajski so-
delavci, pacienti in njihovi svojci ter nosi naslov Veliki zdravnik Fan Fenglong 
- Oki, dr. Janez Janež, ter slikanico tajvanskih avtorjev Oki, veliki dr. Janež.
Izredno požrtvovalnega zdravnika, ki ni delal za plačilo, se na Tajvanu še 

vedno živo spominjajo, saj je delal brez prestanka in v 38 letih opravil 80.000 
operacij ter iz nič postavil na noge veliko bolnišnico.
Dr. Janež se je za misijone odločil po čudežni rešitvi ob britanskem preda-

janju domobrancev smrtnim sovražnikom pri Pliberku konec maja 1945. On 
je bil tudi edini, ki mu je slovensko vodstvo v Vetrinju verjelo, da gredo trans-
porti v Jugoslavijo. Po postankih v Rimu in Argentini je odšel za misijonskega 
zdravnika na Kitajsko, po izgonu misijonarjev iz komunistične Kitajske leta 
1952 se je ustalil na Tajvanu.

NATEČAJ URADA ZA SLOVENCE V  ZAMEJSTVU IN  PO SVETU
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je pod 

vodstvom ministrice dr. Helene Jaklitsch 22. septembra v Ljubljani vročil pri-
znanja XVIII. nagradnega natečaja za diplomska, magistrska in doktorska dela 
na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Strokovno komisijo, ki je pregle-
dala 12 del, je letos vodila dr. Zaira Vidau iz Trsta.
Prireditev je popestril violinist Armando Nuñez, ki je z ženo, ki je slovenske-

ga porekla, med 23 repatriiranimi rojaki iz Venezuele.

UMRLA STA SLIKARJA JOŽE SPACAL IN  PAVEL  MEDVEŠČEK
Slikar, grafik, mozaicist in scenograf Jože Spacal je 21. oktobra umrl. Rodil se je 14. januarja 1939 v 

Kostanjevici na Krasu in zadnja leta preživljal med rojstnim krajem in Ljubljano. Študiral je v Ljubljani, 
nato pa na akademiji Brera (slikarstvo in relief) ter na višji umetnostni šoli Castello Sforzesco (mozaik) v 
Milanu. Sočasno je bil praktikant za scenografijo na televizijskem sedežu RAI v Milanu. V letih 1967–95 je 
bil scenograf pri RTV v Ljubljani. Zelo veliko je razstavljal in prejel je vrsto nagrad.
Grafik, slikar in oblikovalec Pavel Medvešček pa je umrl 22. oktobra. Rodil se je 3. avgusta 1933 v An-

hovem. Diplomiral je na šoli za umetno obrt in poučeval risanje v Vipavi, Kojskem in Desklah. Nato je bil 
konservator na Zavodu za spomeniško varstvo v Novi Gorici, od leta 1967 pa je bil svobodni umetnik. 
Razstavljal je, opremljal knjige in revije (tudi pri Mladiki in Goriški Mohorjevi družbi). Zelo se je zanimal za 
staroverstvo, zbral o tem veliko etnološko zbirko in napisal knjigi Let v lunino senco (2005) in Iz nevidne 
strani neba (2015).

VESNA MARTINU TURKU
Na 23. festivalu slovenskega filma, ki 

je bil tokrat v Ljubljani, so 12. oktobra 
podelili vesno za najboljši igrani film 
tržaškemu režiserju Martinu Turku za 
mladinski celovečerec Ne pozabi diha-
ti. Vesno za fotografijo pa je za ta film 
prejel Radislav Jovanov - Gonzo.

NAGRADA 
DARKO BRATINA
V Kulturnem domu v Novi 

Gorici so predstavniki Kinoate-
ljeja in ostalih organizatorjev 
6. oktobra vročili 21. nagrado 
 Darko Bratina srbskemu reži-
serju Srdanu Goluboviću.
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NOVI  KNJIGI  MLAJŠIH TRŽAŠKIH AVTORJEV
Primož Sturman je v Brjah pri Koprivi v samozaložbi izdal 

zbirko dvajsetih kratkih zgodb Sinteze. Spremno besedo ji 
je napisal David Bandelj. Svojo prvo knjigo kratke proze Go-
rica je naša je Sturman izdal leta 2018 pri Literi v Mariboru.
Valter Mahnič pa je pri Založništvu tržaškega tiska zbral 

v knjigi z naslovom Tisti prvi korak – na poti v smeri sreče 
svoja avtobiografska in splošna razmišljanja na temo inva-
lidnosti ter predloge vaj za osebno rast, ki jih je objavljal v 
Primorskem dnevniku. Knjiga bo izšla tudi v italijanščini.

BUDOVO OKO V  ITALIJANŠČINI
Roman Dušana Jelinčiča Budovo oko iz leta 1998 je v pre-

vodu Darie Betocchi izšel v italijanščini pri videmski založbi 
Bottega Errante pod naslovom Gli eroi invincibili dell’Eve-
rest (Nepremagljivi junaki Everesta).

UMRL JE  PROF.  DRAGO BAJC
Na svojem domu v Trstu je 29. sep-

tembra umrl matematik in fizik dr. Drago 
(tudi Karel) Bajc. Rodil se je 28. novem-
bra 1935 v Trstu, kjer je maturiral na slo-
venski klasični gimnaziji. Študiral je na 
univerzah v Madridu in Trstu, kjer je di-
plomiral iz fizike. Doktorat iz mehanskih 
ved pa je dosegel v Ljubljani. Matemati-
ko in fiziko je učil na slovenskih srednjih 
in višjih srednjih šolah na Tržaškem, v 
letih 1983–86 je honorarno predaval na 
univerzi v Ljubljani, v letih 1987–2003 pa 
je bil redno zaposlen na univerzi v Mari-
boru, kjer je fiziko in matematično fiziko 
honorarno predaval še do leta 2008. 
Objavil je več znanstvenih razprav in pri-
pravil več poljudnih sporedov za Radio 
Trst A ter člankov za Mladiko, Presek idr. 
O šahu je svojčas vodil rubriko v tedniku 
Novi list. Pri Mladiki je leta 2018 objavil 
pomožni učbenik Kvadrat v 100 nalogah. 
Udeležil se je več odprav Geofizikalnega 
observatorija v Trstu in nekaj let vodil 
Krožek zabavne matematike.

SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
Na občnem zboru 30. septembra je Slovenska izseljen-

ska matica dobila novega predsednika. To je strokovnjak 
za Koroško z Inštituta za narodnostna vprašanja in bivši 
državni sekretar ter diplomat dr. Boris Jesih. Nasledil je 
Sergija Pelhana.

DVE KNJIGI  O  P.  PLACIDU CORTESEJU
Pri založbi Messaggero v Padovi sta oktobra izšli dve knjigi o mučeniškem minoritu p. Placidu 

 Corteseju (1907–1944), ki je bil med vojno usodno povezan s Slovenci in za katerega teče beatifika-
cijski postopek.
P. Apollonio Tottoli, ki službuje v Benetkah, je pripravil tretjo, izpopolnjeno izdajo življenjepisa 

Padre Placido Cortese, Vittima del nazismo (Pater Placido Cortese – žrtev nacizma). Povsem nov 
je sklepni dodatek o odsevih 
svetosti v spisih p. Corteseja in v 
pričevanjih o njem.
Vicepostulator v zadevah svet-

nikov minoritske province sv. 
Antona Padovanskega p. Giorgio 
Laggioni, ki službuje v Padovi 
in zadnja leta skrbi za omenjeni 
beatifikacijski postopek, pa je 
skupno s časnikarjem in pisatel-
jem Pierom Lazzarinom napisal 
knjigo I fioretti di padre Placido, 
Martire francescano della carità 
e del silenzio (Rožice patra Pla-
cida, frančiškanskega mučenca 
zaradi ljubezni in molka).
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NOVA ZBIRKA KOSMAČEVIH NOVEL
Pri Beletrini v Ljubljani je na 659 straneh izšla zbirka 33 no-

vel Cirila Kosmača, ki so bile doslej objavljene le v časopisih 
in revijah od začetka 30. do konca 50. let prejšnjega stoletja. 
Knjigo Lovim pomladni veter sta ob pisateljevi 110-letnici 
rojstva in 40-letnici smrti pripravila pisateljeva hči Nanča 
Kosmač Kogej in Andraž Gombač, ki je tudi napisal uvod in 
spremno besedo. Avtor v novelah piše o tigrovskem uporu, 
fašističnih ječah, begunskih letih po Sloveniji in Evropi, par-
tizanskem boju.

UMRLA JE  S.  MARIA PACOR
V mestecu Arteaga v Mehiki je 23. 

avgusta umrla misijonarka Maria 
Pacor iz reda Hčera Marije Pomočnice. 
Rodila se je v slovenski družini v Rom-
janu (Ronke) 24. junija 1924. Prve za-
obljube je izrekla leta 1947 v Venetu, 
tri leta je nato delovala v Gorici, leta 
1951 pa odšla v misijone v Mehiko.

STOLETNICA PLEBISCITA
Stoletnica plebiscita na Koroškem 

je minila v znamenju okrepljene 
želje po prijateljstvu med Slovenijo 
in Avstrijo, spravi med slovensko 
in nemško govorečimi Korošci ter 
uveljavljanju evropeističnih idealov. 
Osrednje slovesnosti v Celovcu se je 
ob avstrijskem predsedniku Alexan-
dru Van der Bellnu udeležil slovenski 
predsednik Borut Pahor. Prvi se je 
med drugim v nemščini in sloven-
ščini, tudi na družbenih omrežjih, 
opravičil slovenskim Korošcem za 
prestane krivice in za zamude pri 
uresničevanju ustavnih pravic, drugi 
pa je v slovenskem govoru opozoril 
tudi na manjšinske pravice. V imenu 
koroških Slovencev je spregovoril 
predsednik Zveze slovenskih orga-
nizacij Manuel Jug. V obeh jezikih je 
koroški deželni glavar Peter Kaiser 
obžaloval donedavno zapostavljanje 
Slovencev, književnica Maja Haderlap 
pa recitirala poezijo. Vladna pred-
stavnika sta podčrtala pomen sklepa 
o podvojitvi državnih prispevkov za 
vseh šest manjšin v Avstriji in jubilej-
nega daru za Koroško.
Oba predsednika sta v Celovcu 

obiskala še novo Slomškovo hišo 
Mohorjeve z dvojezičnimi jaslimi, 
ministrica za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Helena Jaklitsch in avstrij-
ska ministrica, pristojna za manjšine, 
Susanne Raab pa sta se udeležili jubi-
lejne prireditve v Šentjakobu v Rožu, 
kjer se je občina nedavno odločila za 
celovito ureditev dvojezičnih krajev-
nih napisov.

DAMJAN PAULIN NAGRAJEN
Goriški javni delavec Damjan Paulin je 1. oktobra v Kultur-

nem centru Lojze Bratuž v Gorici prejel 16. priznanje Kazimir 
Humar, ki ga podeljujejo omenjeni center, Zveza slovenske 
katoliške prosvete in Združenje cerkvenih pevskih zborov. Na 
večeru, ki je obsegal tudi glasbeno točko in nagovor predsed-
nice ZSKP Franke Padovan, sta se Miloš Čotar in nagrajenec 
pogovarjala o delu, ki ga je Paulin opravil v domačem društvu 
v Štandrežu, Slovenski skupnosti, goriškem občinskem svetu 
in odboru, na čelu Sveta slovenskih organizacij (1976–84) in 
Zveze slovenske katoliške prosvete (20 let), v ostalih ustano-
vah, kot tudi o pisanju vrste domoznanskih knjig.

Æ

KRST OMERZOVE KNJIGE  V  GORICI
Najnovejša knjiga raziskovalca polpretekle sloven-

ske zgodovine na podlagi udbovskih in drugih arhivov 
Igorja Omerze Pravi obraz Janeza Stanovnika je dožive-
la krstno predstavitev 15. oktobra na Goriškem večeru 
pod lipami v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Z avtor-
jem se je pogovarjala časnikarka Erika Jazbar. Omerza 

poudarja, da si zadnji 
predsednik pred-
sedstva Socialistične 
republike Slovenije 
ne zasluži naziva »oče 
naroda«, saj je osa-
mosvojitvi in demo-
kratizaciji Slovenije 
nasprotoval, že med 
vojno in še po njej 
pa je tajno zapustil 
krščanske socialiste, 
stopil v komunistično 
partijo in zanjo delal 
med Kocbekovimi 
somišljeniki.
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IZPOLNJENA ZAOBLJUBA
V Slivju v Brkinih je koprski škof dr. Jurij 

Bizjak 28. avgusta blagoslovil sveto zname-
nje, ki po 77 letih izpolnjuje zaobljubo do-
mačinov, ki so jih posegi takratnega župnika 
Viktorja Berceta z božjo pomočjo rešili pred 
grozečimi nemškimi požigi in internacijami. 
Nastalo je po načrtih Toneta Kralja in prizade-
vanju prejšnjega župnika Vida Premrla. Pavel 
Peter Bratina pa je ob tej priložnosti izdal 
knjigo Na slovenskih in božjih stražah.

»SLOVENCI,  ZA ZMIRAJ  GRE!«
Ob stoletnici koroškega plebiscita sta Arhiv 

Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor v 
sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije 
in Narodnim muzejem Slovenije pripravila razsta-
vo Slovenci, za zmiraj gre!, ki prikazuje celotni tok 
dogodkov od razpada monarhije do koroškega ple-
biscita 10. oktobra 1920. Na razstavi, ki bo odprta v 
Narodnem muzeju Slovenije do 11. aprila 2021, je na 
ogled 270 enot arhivskega gradiva, replik in muzej-
skih predmetov. Izšla bo tudi monografija.

Æ

BENEČIJA NAŠ DOM
Maša v slovenskem jeziku v Špetru je bila v soboto, 10. oktobra, 

v znamenju 80-letnice msgr. Marina Qualizze, ki zanjo skrbi. Ta 
teolog in publicist se je rodil 6. oktobra 1940 v Podutani. O svojem 
življenju zadnje mesece objavlja spomine v listu Dom. V duhov-
nika je bil posvečen v Vidmu leta 1965, na Gregoriani v Rimu pa je 
doktoriral iz dogmatike leta 1969. Ta predmet je predaval v letih 
1970–2014 v videmskem bogoslovju in nato še na Višjem inštitutu 
verskih znanosti v Vidmu, ki ga je leta 1986 ustanovil in 25 let vodil. 
Napisal je vrsto teoloških del v italijanščini in nešteto člankov v slo-
venščini in italijanščini. V letih 1984–87 je bil stolni župnik v Vidmu, 
že več kot 30 let ob nedeljah mašuje v Dreki, od leta 2013 pa ob 
sobotah zvečer še v slovenščini v Špetru.
Kot pravi čedermac sodeluje v slovenskem javnem življenju v 

Benečiji. V časopis Dom piše od leta 1977. V letih 1983–2000 je bil 
njegov odgovorni urednik, kar je tudi od leta 2003 do danes. Zelo primerno je torej bilo, da mu je 
zadruga Most iz Čedada, ki izdaja Dom, ob jubileju izdala knjigo Benečija naš dom. Gre za izbor nje-
govih uvodnikov za Dom iz let 2003–2020, porazdeljenih v sklope Vera, Kultura, Politika, Človekove 
pravice in Prazniki in sejmi na skupno 
319 straneh. Vmes so štirje sklopi doku-
mentarnih fotografij. Slovenski uvodniki 
imajo povzetek v italijanščini, italijanski 
pa v slovenščini. Spremni besedi sta na-
pisala časnikar Giorgio Banchig in Qua-
lizzov naslednik na čelu Višjega inštituta 
verskih znanosti Federico Grosso.
V Špetru je o knjigi spregovoril glavni 

urednik Doma Ezio Gosgnach, nakar 
so jubilantu čestitali župan Sv. Lenarta 
Luigi Comugnaro v imenu beneških 
županov, državni sekretar v Uradu 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič, 
predsednik Sveta slovenskih organizacij 
Walter Bandelj in predsednica Planin-
ske družine Benečije Luisa Battistig.

Msgr. Marino Qualizza z župani Nadiških dolin, na skrajni desni 
državni sekretar dr. Dejan Valentinčič (foto Oddo Lesizza)
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MORJE –  NAŠE ŽIVLJENJE
V skladišču št. 26 v tržaškem sta-

rem pristanišču sta Zveza sloven-
skih kulturnih društev in Slovenski 
etnografski muzej iz Ljubljane 1. 
oktobra odprla razstavo Morje 
– naše življenje, spomini nabre-
žinske ribiške družine. Potem ko 
je Bogdan Petelin daroval Sloven-
skemu etnografskemu muzeju, ki 
je že imel izvirno čupo, več kot 200 
predmetov ribiške družine Caha-
rija – »Babčevih«, je bila tam leta 
2018 postavljena razstava, ki jo je 
kustosinja Polona Sketelj prilago-
dila še za Trst.

OBLETNICA SLOVENSKE KONFERENCE 
SVETOVNEGA SLOVENSKEGA KONGRESA
Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, 

ki je hrbtenica celotne organizacije, ki je po svetu marsikje 
omagala, je praznovala 30-letnico ustanovitve. Registrirana 
je bila 18. novembra 1990 in izvolila za prvo predsednico 
Spomenko Hribar. Svetovni slovenski kongres kot tak, sicer 
zasnovan že na študijskih srečanjih Draga leta 1989 in 1990, 
pa je imel prvo srečanje v Cankarjevem domu v Ljubljani 
junija 1991.
Spominsko srečanje je bilo 1. oktobra na novem sedežu v 

obnovljenih prostorih nekdanje občine Bežigrad (Linhartova 
cesta 13, Ljubljana). Slavnostni govor je imel podpredsednik 
Slovenske konference SSK Franci Feltrin, udeležence pa je 
pozdravila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Helena Jaklitsch.

DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV V  NOVI  SEZONI

Društvo slovenskih izobražencev  je začelo svojo jesensko sezono takoj po koncu študijskih dnevov 
Draga pod šotorom na Opčinah, kjer so podelili letošnjo nagrado Nadje Maganja, o čemer smo poroča-
li v prejšnji številki.
V mesecu septembru so se večeri ponovno zvrstili v Peterlinovi dvorani na Donizettijevi ulici 3. Ob 

30-letnici dogodkov, ki so privedli do demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, je bil 7. septembra 
gost večera raziskovalec in publicist mag. Igor Omerza, ki je predstavil svojo študijo Udba in akcija 
Sever. Uvodno besedo je imel dr. Rado Pezdir. V ponedeljek, 14. septembra, sta deželni svetovalec 
Igor Gabrovec in deželni predsednik Slovenske skupnosti Peter Močnik predavala o referendumu in 
volilnem zakonu v Italiji. V ponedeljek, 21. septembra, je pater dr. Edvard Kovač ob 30-letnici smrti 
pisatelja Marjana Rožanca predaval o njegovi viziji Evrope. V ponedeljek, 28. septembra je znanstveni 
sodelavec na Inštitutu za narodnostna vprašanja in predsednik Kluba koroških Slovencev Maribor dr. 
Danijel Grafenauer predaval o koroškem plebiscitu leta 1920 in koroških Slovencih, ki so se po plebisci-
tu zatekli v tedanjo Jugoslavijo, ter o njihovi družbeni integraciji v osrednji Sloveniji. Srečanje je bilo 

Rado Pezdir, Igor Omerza in Ivo Jevnikar (levo); Peter Močnik, Igor Gabrovec in Marko Pisani (desno)
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UMRL JE  PODJETNIK  PAVEL  MILIČ
Nekdanji dolgoletni predsednik sedanje 

Zadružne kraške banke s sedežem na Opčinah, 
gradbeni podjetnik Pavel Milič je 18. septembra 
preminil. Rodil se je 29. junija 1930 pri Briščikih, 
živel pa na Opčinah, kjer je bil med drugim deja-
ven med jusarji in športnimi delavci.
V odbor takratne Posojilnice in hranilnice na 

Opčinah, ki je z združevanjem s sorodnimi bankami 
v Nabrežini, Sovodnjah in Doberdobu postopo-
ma prerasla v Zadružno kraško banko, je stopil 
leta 1969, v njem pa je ostal do leta 2002. V letih 
1983–99 je bil njen predsednik, tako da je bistveno 
vplival na izgradnjo osrednjega sedeža, odprtje pr-
vih podružnic, združitev s posojilnico iz Nabrežine 
in pridobitev dovoljenja za poslovanje s tujino.

SLOVENIJA IN  VOJNI  GROBOVI
Na spletu (https://www.youtube.com/wat-

ch?v=KUY9zzNtF1g) je na ogled spletna objava 
Republika Slovenija in vojni grobovi, pokopališča 
in grobišča 1. in 2. svetovne vojne, ki jo je pripravil 
dr. Jože Dežman. Izhodišče za obravnavo je več 
kot 40 let raziskovalnega, javnega, dialoškega 
delovanja pri raziskovanju žrtev 1. in 2. svetovne 
vojne ter spomina nanje. Motiv za sprehod skozi 
različne položaje, v katerih so slovenske in tuje 
smrtne žrtve v Sloveniji, je spoznanje o tem, kako 
oddaljena in obenem v dovolj podobnem polo-
žaju je Slovenija v primerjavi z Zahodom.
Spletna objava je še v nastajanju, zato avtor spre-

jema vprašanja, dopolnitve in popravke na svojem 
spletnem naslovu (jdmemores@gmail.com).

 vključeno v Socialni teden, ki je imel letos na-
slov Slovenija – naš skupni dom. 5. oktobra se 
je pisatelj Marij Čuk pogovarjal z vsestranskim 
kulturnim delavcem, letošnjim Rožančevim 
nagrajencem Esadom Babačićem. Istega dne 
je Društvo priredilo v Ljubljani v sodelovanju 
s Slovensko matico okroglo mizo na temo 
Zdravje človečnosti v (post)koronskem času. 
Sodelovali so filozof Lenart Škof, kipar Marko 
Pogačnik in p. Karel Geržan. Pogovor je vodil 
Jernej Šček. V ponedeljek, 12. oktobra, je 
Društvo imelo v gosteh Zalko Kelih in Martina 
Kuchlinga v okviru 19. koroških dnevov na 
Primorskem. Večer 19. oktobra je odpadel 
zaradi koronavirusa.

Levo:Janko Korošec , Ivo Jevnikar in Danijel Grafenauer; desno: 19. koroški dnevi na Primorskem z Martinom Kuchlingom 
in Zalko Kelih ter Majdo Starman preko videokonference

Edvard Kovač o Marjanu Rožancu



ANTENA

36  |  MLADIKA  9 • 2020

JUBILEJ  MATAJURJA
Tednik Novi Matajur 

iz Čedada se je spomnil 
70-letnice začetka izhajanja 
svojega predhodnika. Prva 
številka štirinajstdnevnika 
Matajur, ki ga je v Vidmu 
urejal Vojmir Tedoldi, je 
izšla 3. oktobra 1950, izdajal 
pa ga je do decembra 1973. 
V zadnji številki, ki je izšla 
po petmesečnem mrku, 
je uredništvo zapisalo, da 
je glavni odbor Slovenske 
kulturno gospodarske zveze 
17. decembra 1973 časo-
pis ukinil, a da bo z delom 
nadaljevalo. Dejansko pa je 
januarja 1974 SKGZ začela 
izdajati štirinajstdnevnik 
Novi Matajur z urednikom 
Izidorjem Predanom. Leta 
1985 je postal tednik. Od 
leta 1991 ga izdaja Zadruga 
Novi Matajur iz Čedada. Od 
leta 1986 do 2013 je bila 
njegova odgovorna ured-
nica Jole Namor, po njej 
to službo opravlja Michele 
Obit. Z 38. letošnjo števil-
ko se časopis tiska z novo 
 grafično podobo in na bolj-
šem papirju.

NOVA SEZONA SSG
Slovensko stalno gleda-

lišče iz Trsta je 25. septem-
bra začelo novo sezono 
s prvo predstavo. Gre za 
koprodukcijo SSG, Gleda-
lišča Koper in Slovenskega 
narodnega gledališča iz 
Nove Gorice Stoletje mju-
zikla. Češki režiser Stanislav 
Moša in glasbeni vodja ter 
dirigent Patrik Greblo sta s 
petjem, glasbo in plesom 
postavila na oder »antolo-
gijo mejnikov v glasbenem 
gledališču«.

ALBUM O FRANCETU BEVKU
Ob 130-letnici rojstva in 50-letnici 

smrti pisatelja Franceta Bevka se je 
 kljub pandemiji zvrstilo več spomin-
skih pobud.
Goriška knjižnica Franceta Bevka 

iz Nove Gorice je postavila razstavo V 
preseku, V tvoj spomin in moje ime. 
Mladinska knjiga pa je v svoji zbirki 
Album izdala zbornik več avtorjev 
France Bevk, Od Pestrne do Čeder-
maca, Življenje in delo Franceta 
Bevka 1890–1970. Zasnovala sta ga 
Nela Malečkar in Boris Jukić.

70  LET 
KMEČKE ZVEZE
Na občnem zboru na 

Proseku je Kmečka zveza 
25. septembra praznovala 
svojo 70-letnico. Slovesnosti 
se je udeležila tudi takratna 
slovenska kmetijska minis-
trica Aleksandra Pivec. Na 
dvorišču Doma prosekarja 
so ob tej priložnosti posadili 
»trto prijateljstva«, cepič 
najstarejše trte na svetu z 
mariborskega Lenta.

ZAHTEVNI  VERSKI  NAUK V  SLOVENŠČINI 
Na Trčmunu v Benečiji je 27. septembra deset otok prejelo prvo 

sv. obhajilo. Slovesnost je vzbudila širšo pozornost, saj so bili 
otroci prvič po dolgih letih deležni nauka za prejem zakramenta v 
slovenščini, in še za to so morali premagati več nerazumljivih ovir, 
ki povzročajo pohujšanje. Gre za otroke iz različnih župnij, ki obis-
kujejo 5. razred dvojezične osnovne šole v Špetru, zato so si starši 
želeli tudi priprave v domačem jeziku. Že leta 2018 so slovenščino 
med sorodnim obredom v Špetru prepovedali. Na nerazumevanje 
je ta skupina naletela v Špetru in Čedadu. Nekaj časa so jo gostili 
v Fojdi, naposled pa na Trčmunu. Otroke so pripravili katehistinji 
Anita Bergnach in Vesna Jagodic ter domači župnik Božo Zuanel-
la. Z njim je 27. septembra somaševal msgr. Marino Qualizza.
Po maši so se prvoobhajanci pred njegovim grobom poklonili 

beneškemu buditelju msgr. Ivanu Trinku, o katerem jim je sprego-
voril Giorgio Banchig.

Prvoobhajanci v cerkvi na Trčmunu z domačim župnikom Božom Zuanello 
(na desni) in msgr. Marinom Qualizzo (foto Oddo Lesizza)
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V  AVSTRALIJI  JE  UMRL CVETKO FALEŽ
V bolnišnici v Canberri je 11. oktobra umrl vidni 

 slovenski javni delavec v Avstraliji Cvetko (Florian) 
 Falež. Po maši, ki sta jo darovala krajevni duhov-
nik Andrew Lotton in frančiškan Darko Žnidaršič 
iz  Sydneyja je bil pogreb na pokopališču Woden. 
 Rajnemu v spomin sta spregovorila Cilka Žagar in 
Alfred Brežnik.
Cvetko Falež se je rodil 14. aprila 1931 v Les-

kovcu. Po poklicu je bil gradbenik. Leta 1964 je bil 
med ustanovitelji avstralsko-slovenskega društva 
v Canberri ter predsednik gradbenega odbora za 
njegov sedež. Poučeval je tudi slovenščino, organi-
ziral številne turneje slovenskih glasbenih skupin po 
Avstraliji in na svojem domu gostil slovenske politi-
ke, duhovnike, študente. Od samega začetka je bil 
pri avstralskih slovenskih radijskih oddajah. Od leta 
1974 do leta 1994 je pripravljal polurne oddaje pri ra-
diu 2XX, nato pri radiu CMS. V avstralski zvezni državi 
Novi Južni Wales je bil leta 1980 izvoljen za predsed-
nika ustanove Slovenian Education Fundation.
V času slovenske pomladi je s prijatelji v Canber-

ri ustanovil Društvo za varstvo človekovih pravic 
v Sloveniji. Zbrali so 10.000 avstralskih dolarjev 
pomoči in okoli 2.000 podpisov za avstralski parla-
ment ter pred njim organizirali protest proti sojenju 
»četverici«. Pozneje so odločno zahtevali medna-
rodno priznanje samostojne Slovenije. Dejaven je 
bil v Avstralsko slovenski konferenci Svetovnega 
slovenskega kongresa in njen delegat na ustanov-
nem zboru SSK v Ljubljani junija 1991.

NOVA KNJIGA O  ARH.  FABIANIJU
Časnikar Luciano Ceschia in amaterska foto gra-

finja Laura Larconelli sta pri tržaški založbi MGS 
Press izdala knjigo Max Fabiani architetto del Carso 
(Kraški arhitekt Maks Fabiani), ki pa ni v prodaji.

CLAUDIO MAGRIS  O  BENIGARJU
Tržaški germanist in pisatelj Claudio Magris je 

svoj zadnji roman Croce del Sud (Južni križ), ki je 
izšel pri založbi Mondadori, posvetil trem evrop-
skim osebnostim, ki so delovale med Mapuči v Pa-
tagoniji (Argentina). Med njimi je slovenski etnolog 
in antropolog Ivan Benigar (1883–1950), ki se je v 
Argentino napotil leta 1908 ter se ustalil med Ma-
puči, katerim je posvetil tudi dve knjigi. O njem pa 
je knjigi v španščini napisal arhitekt Viktor Sulčič.

26-KRAT UMETNIKI  ZA KARITAS
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je bila od 17. 

do 21. avgusta 26. mednarodna likovna kolonija 
Umetniki za karitas. Njeno letošnje geslo je bilo: 
Vi ste luč sveta. S sodelavci sta jo organizacijsko 
in strokovno vodili ravnateljica Škofijske karitas 
Koper Jožica Ličen in likovna kritičarka Anamarija 
Stibilj Šajn. Ob koncu kolonije je bil kulturni večer. 
Predstavili so udeležence in njihova dela. Zahvalil 
se jim je tudi koprski škof dr. Jurij Bizjak.
Zbranim umetnikom se je s svojimi darovi 

pridružilo kar 38 ustvarjalcev s 46 likovnimi deli, 
dodatno pa še Črtomir Frelih z 10 slikami šopkov 
cvetja in Marta Jakopič Kunaver s 50 slikami ange-
lov, tako da znaša »obračun« likovne kolonije 151 
umetnin 57 ustvarjalcev. Izkupiček prodanih del bo 
tokrat namenjen otrokom umetnikov, ki so zaradi 
koronavirusa ob dohodek.

IZREDNA SLOVENSKA KOLESARJA
V Parizu se je 20. septembra končala 107. ko-

lesarska dirka Tour de France. Na zmagovalnem 
odru, kjer je donela slovenska himna, sta plapolali 
dve slovenski zastavi. Zmagal je 21-letni Tadej 
Pogačar iz Komende, ki je prejel nagradi še kot naj-
boljši hribolazec in najmlajši zmagovalec. Drugi je 
bil 31-letni Primož Roglič iz Kisovca, ki pa je 8. no-
vembra že drugič zapored osvojil špansko Vuelto.

POD FARNIM ZVONOM 
SV.  JERNEJA

V župnijski cerkvi na Opčinah so z zami-
kom zaradi pandemije 20. septembra pred-
stavili zgoščenko in dvojezično knjižico Pod 
farnim zvonom sv. Jerneja. Na zgoščenki so 
posnetki moške vokalne skupine Stane Ma-
lič, mešanega cerkvenega pevskega zbora 
Sv. Jernej in solističnih točk.
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TISTI, KI SMO OSTALI ZUNAJ
Priporočena na 48. literarnem natečaju revije Mladika

Marija Kostnapfel

Pred cerkvijo se ljudje obračajo in gledajo, ko 
prihajam. V notranjosti se vonj rož meša z nepri-
jetnim zadahom, z duhom po kadilu, po cenenem 
parfumu, gelu za lase, vodici za britje. Pokimam 
desno in levo, poznam vse, naši obrazi so otrdeli v 
priložnostni žalosti, obliti s potom in s cerkvenim 
petjem. Če želite rešiti svojo dušo, morate verjeti, 
reče. Verjeti v tej pasji vročini. Pri nas so pogrebi 
po kosilu.

Potem počasi za krsto, žalujoči ostali spredaj, 
drugi zadaj v vse bolj razpuščenih gručah, klepe-
tajo toliko glasneje, kolikor bolj so oddaljeni, mo-
ški na repu, kot da ne spadajo zraven. Poskušam si 
predstavljati, kako je, ko si trd, mrzel, te premeta-
va in telo ne more več lagati. Minilo je nekaj dni, 
odkar so možganski impulzi ugasnili in je zavest, 
sikajoča kot balon, ki se počasi prazni, izhlape-
la v nič ali pa v vesoljno dušo, kjer se prerivajo 
množice zubljev bivših ljudi pa tudi vseh milijard 
bivših rib, komarjev in na primer mravelj, ki so 
bile nekoč v življenju nekdo. Lahko, da so se tudi 
smejale, tega ne vem, nekje sem prebrala, da se psi 
smejejo, torej so se morda tudi one.

Če bi ga upepelili, bi se mi vse skupaj verjet-
no zdelo manj prisotno in bolj dokončno, pepel 
je razkužilo, nekoč so z njim gnojili zemljo ali 
pa so ga dodajali kostem, ko so izdelovali milo. 
Milo razkužilo, razkužilo milo. To o milu bi se 
lahko nadaljevalo v neprijetno misel, vendar ne, 
če se spomnim na none in na perice, na bele rjuhe 
v vetru in v soncu, na kamnite perilnike in lesene 
plohe, ja, pa tudi na rdeče razpokane roke. Zadnje 
spet ni prav lepa misel, a me vsaj tolaži dejstvo, da 
je asonanca šibkejša od prejšnje rime. Pravzaprav 
je tudi krsta še kar spodobna, čista in skrije, čeprav 
gre v zemljo, ki je mastna in rdečkasta, in ne vem, 
kaj se tam godi z njo in koliko časa ohranja svo-
jo tolažilno lakirano podobo, predstavljam pa si, 
da je po enem letu vse skupaj že nekoliko načeto. 

 Definitivno je zato upepelitev bolj praktična, po-
tem imaš lično žaro na nočni omarici ali jo zakopl-
ješ kot krsto, s pravim pogrebom in s pogrebščino, 
ki temu sledi, pepel lahko tudi raztreseš na štiri 
strani, saj si prah in se v prah povrneš, ali v mor-
je, kar je seveda zelo romantično. Torej, izbira je 
večja, ne vem pa, če so stroški enaki. V Indoneziji 
sem videla, kako so sežigali mrliča na plaži, bilo 
je polno rož in drobiža z luknjo na sredi. Če se ne 
motim, truplo takoj po smrti nekam zakopljejo in 
tam počaka, da sorodniki zberejo dovolj denarja 
in mu pripravijo bolj ali manj razkošno okrašeno 
leseno strukturo v obliki neke živali, ribe, slona ali 
česa drugega, odvisno od kaste. Pravijo, da včasih 
mine tudi po več let med smrtjo in kremacijo, tako 
da se postavlja vprašanje, kaj nosijo v sprevodu na 
plažo. Res je vse tako drago in se ne splača umreti, 
saj za tabo ostanejo samo skrbi. Če je rajnki imel 
kaj pod palcem, potem stvar ni tragična, drugače 
pa je, ko so dediči revni, na srečo so nekateri že za 
življenja previdni in dajo na stran za pogreb.

Moški zbor zapoje lipa zelenela je, tenorji vča-
sih zacvilijo, toda mene vedno malo gane, ko vi-
dim, kako se trudijo, lahko bi rekla, da so njihovi 
glasovi nekam osamljeni in so v kontekstu samo še 
na pokopališču. V vasi je zdaj vse drugače: razvle-
čena je tako, da ne veš, kje se konča in se začne 
naslednja, poleg potomcev ezulov so še novi sta-
novalci, ki so pokupili stare hiše, in ulice so spet 
polne otrok, ti ne pozdravijo več in niso naši. 

Pod nami je morje, lahko bi skočila vanj iz 
spodnjega paštna, seveda je to optična prevara 
zaradi strmine, všeč mi je imenovati spodnji del 
pokopališča pašten, tako zgleda, kot da oni noter 
čakajo na trgatev. Tam sta zakopana moja prababi-
ca in pradedek, blizu so moje pratete. Ko sem bila 
majhna, je župnik za vse svete blagoslovil grobove 
najprej zgoraj, kjer je ožja družina in je tudi stric 
partizan, ki ni bil še star sedemnajst in leži  posebej 
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z ostalimi pod velikim spomenikom in cipreso. 
Nono ga je med vojno obiskal na Tolminskem in 
je takrat o njem rekel, da je v nekaj mesecih zelo 
zrasel. Potem je tu mali petletni stric, ki je umrl 
za meningitisom, tudi danes umirajo zaradi vnetja 
možganske mrene, na sliki je imel kratek jopič, 
kratke hlače, bele nogavičke in črne čevlje z vezal-
kami, iz starih fotografij nikoli ne morem razbrati, 
ali so res vsi imeli svetle lase. Slik je malo, kljub 
temu pa gre za solidno papirnato dediščino, spravl-
jeno v škatlah za čevlje, kjer ohranja poseben vonj. 
Včasih se mi zgodi, da jih ne morem jemati v roke 
in gledati, kot ne morem gledati fotografij svojih 
otrok, ko so bili majhni, ne vem, zakaj, verjetno ne 
prenašam dobro časa, ki beži. Tudi oni so, tako kot 
jaz, za vahte tekali v temi gor in dol, ko so utripale 
in migotale sveče, in so se igrali z vročim voskom, 
ki je kapal na plaščke in čevlje, bilo je skrivnostno 
in praznično in doma je bila vsa žlahta na večerji.

Zdaj nas vročina prav pritiska k tlom, spodaj so 
jadrnice in motorni čolni pred obalo, na njih jedo 
špagete, buljijo v kopalce na obali in pomivajo po-
sodo. Z ladjami se zasidrajo blizu, vsi so na kupu, 
čeprav bi morali pluti in odkrivati tako rekoč nova 
obzorja. Imajo štedilnik, kozice in ponve, čistijo, 
strgajo, poslušajo tekmo kot doma, samo bolj na 
tesnem so, prebavljajo in se potijo skoraj kot mi, 
saj z ladje redkokdaj skačejo v morje, preden odp-
lujejo pa še izpraznijo kemično stranišče v vodo, da 
je potem polna belih mehurčkov. Res ne razumem, 
čemu ves ta napor, saj je tako lepo zjutraj, ko ni sko-
raj nikogar in začutiš kamenčke med prsti in hladno 
vodo, potem zaplavaš, dokler voda ne postane zelo 
zelo temna, takrat zaplešeš breztežna, si morska de-
klica ali riba in se lahko nenadoma prikaže povodni 
mož, da te povleče v globine, ko se vrtiš.

Grobarji so v jopičih, ne vem, kako zdržijo, na 
zavihku imajo helebardo svetega Sergija, čeprav 
niso strah in trepet vseh tolovajev, pač pa občin-
ski uslužbenci, nameščeni za nedoločen čas. Ver-
jetno se privadiš vseh teh pogrebov, ne samo na 
vasi, ampak tudi tistih v kapeli pri Sveti Ani, kjer 
so cementne vežice, tam je zdaj hladno, je pa ved-
no pusto in žalostno, ker niso imeli Plečnika, da bi 
vse predvidel in organiziral. Tisti cement spominja 
na cerkev na Vejni, ki so jo zgradili kakih dvajset 
let po vojni in ji zaradi luknjaste strukture pravijo 
sirček, nekateri kar cementna pošast, ker je nastala, 
strokovno povedano, pod kvarnim vplivom arhi-
tekturnega brutalizma. Kraj se je zdel primeren tudi 
papežu Poljaku za srečanje vernikov treh narodov, 

ne vem, če je vedel ali ni, da je pobudo za gradn-
jo dal škof v zahvalo, ker se je leta petinštirideset 
mesto rešilo pred uničevalnimi slovanskimi horda-
mi. Cement je potem začel razpadati, svetišče so 
morali restavrirati in so v dela do zdaj vložili kake 
štiri milijone in pol, morda tudi kaj več, ki jih je 
dala Dežela, malo pa tudi verniki. Tja so s helikop-
terjem nekoč pripeljali fatimsko Marijo in čeprav 
se mi je zdelo, da sem bila na jasi v gozdu in sem 
videla prav tisti helikopter in tudi kip, so mi razlo-
žili, da je to nemogoče, ker sta letela nad nami kak 
teden pred mojim rojstvom. Brez dvoma pa je kraj 
dobro izbran, pred cerkvijo je veliko asfaltirano ob-
račališče, predvideno za avtobuse, med tednom je 
zelo malo prometa, tako da je prostor primeren za 
poskusne vožnje, ko še nimaš vozniškega. S pečine 
nad Napoleonsko lahko kontroliraš celotni zaliv in 
drugo nedeljo v oktobru gledaš tekmovanje jadrnic, 
če ti je uspelo parkirati kje v bližini.

Še on se je verjetno malo ogrel, prej so ga imeli 
v hladilniku, zdaj ni več v navadi, da bi jih varva-
li doma. Kdo ve, zakaj so jih varovali po več dni, 
morda, da ne pride ponje zli duh ali da se duša ne 
vrača več nazaj, kdor je opravil, mora opraviti do-
končno. Lahko tudi, da ne poteka vse tako hitro in 
se duša dolgo ločuje od sveta, zadušnica je osem 
dni po pogrebu, tudi naše smo varvali, da so ostali 
še malo z nami. Ko sem bila majhna, sem hodila 
nalašč kropit mrliče, vse je dišalo, verjetno, da bi 
kaj pokrilo, moja sestra je tudi večkrat šla in jo je 
potem ponoči tlačila mora in je kričala. Še zdaj se 
včasih spomnim, ko grem mimo tiste hiše, da se je 
zrušil strop pod težo ljudi in so se znašli v kleti, s 
krsto in z rajnkim, ki se je prevrnil, nekateri so bili 
tudi ranjeni, truplo je zelo težko, nič hujšega se ni 
zgodilo, niti mrliču, ki je bil tako in tako že mrtev. 
Kolikokrat sem slišala to zgodbo, radi smo si jo pri-
povedovali, se čudili in se nam je zdelo zabavno.

Spuščajo ga noter, vrvi so take kot pred petde-
setimi leti, krsta se malo nagne, zato jim zbeži klet-
vica, in naravnajo. Ko doseže dno, se oddahnejo. 
Nekdo govori, ne vidim ga, pravi, kako se je rajnki 
nesebično žrtvoval za skupnost, kako za svoje delo 
ni pričakoval plačila, nekateri so pač taki, med 
nami jih je bilo kar nekaj, potem so drugi, ki so 
veliko govorili in samo nekaj organizirali, da jim 
je z obeh strani pritekalo, verjetno jim še priteka. 
Če znaš izrabiti situacijo, si lahko tudi solidno za-
računaš, tega seveda ni rekel, gre za govorice, po-
dobne brenčanju muh, ki se v roju približujejo in 
izginjajo, potem spet približujejo in izginjajo.
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Ob meni stojijo gospe kar na sosednjih grobo-
vih, prerivajo se, ker je steza v sredini preozka, tla-
čijo rože, da se zdi, kot bi stopale po tuji lastnini ali 
nepovabljene stale v tuji hiši. Tam je povrh vsega 
poseben kotiček z angelčki in kipci, kjer so otroci, 
ki niso v družinskih grobnicah, morda se ponoči 
igrajo, kar je zame tolažilno, ali pa ležijo, koščice, 
tihe in same, tudi Giovannijeve. Videla sem ga z 
razbito glavo v beli krsti, na čelu je imel malo str-
jene krvi, ki je zgledala kot nedolžna krasta, tekel 
je čez cesto in ni pogledal, ko je nesel očetu kosi-
lo, šli smo ga z učiteljico pokropit, čeprav ni bilo 
pogreba z mašo. Kdo ve, če je zdaj v limbu in ne 
more noter, škof pač ni dovolil, ker ni bil krščen, 
zato je moral priti pravoslavni duhovnik, bili so iz 
Beneške Slovenije in so govorili drugače kot mi. 
Njegova sestra je bila z mano v razredu, večkrat 
ni marala v šolo, v trgovini, kjer sva kupovali ra-
dič, me pred kratkim ni spoznala, potem se je nekaj 
megleno spomnila in ne zna več slovensko ali ne 
mara več. Morda smo ji kaj naredili, čudno, jaz se 
je dobro spomnim, še ena družina iz Benečije je v 
vasi, tudi oni ne znajo več. Vendar je grob vedno 
lepo okrašen, rože so sveže, razen poleti ali sredi 
zime, ko ne zdržijo, takrat skoraj vsi kupimo plas-
tične, danes se včasih zdijo kot prave, dokler ne 
zbledijo na soncu in vidiš razliko.

Župnikove hlače in srajco prekriva alba, ki z 
belino posnema angelsko oblačilo, okrog vratu 
nosi vijoličasto štolo s križem, vijoličasta barva je 
za pogrebe, tudi njega kuha in nikjer ni nič osvežu-
jočega, tako da se ne morem zbrati. Na njegovem 
mestu bi izbrala ognjeno barvo, ki ni dovoljena, a 
spominja na pekel, saj pravijo, da je tudi tam vro-
če in traja. Vem, da ne spadam sem in vsi mislijo 
podobno, samo on, ki je že v jami, spada in se ne 
more videti, jaz pa upam, da se bom gledala in uje-
la svoj zadnji pogled, vendar seveda ne bom videla 
ničesar ali pa morda bom, ko bom lebdela nad sabo 
in vse opazovala, drugi pa bodo prepričani, da me 
ni več. Še prej se bo zavrtel trak mojega življen-
ja tudi z vsem tistim, kar sem potlačila ali bi rada 
skrila in izbrisala, in vsi dotiki, ki so bili in jih ni 
bilo, bodo morali ostati tukaj. Kot pravijo, ničesar 
ne moreš vzeti s sabo, ko padaš v ozek, žareč in 
spiralast vodnjak, če pomislim, so tudi v vesolju 
spirale in imajo morda zato simbolno moč ali pa ne 
in gre le za predstavo, rojeno v moji glavi. Požira 
te z nepojmljivo naglico in potem na koncu vidiš 
luč, ne vem pa, če bo to veljalo tudi zame, nihče se 
še ni vrnil, da bi kaj povedal.

Jama je kot rdeča rana, marsikje pokrijejo rob 
in del steze z zelenim papirjem, ki se zdi žameten, 
verjetno, da je bolj slovesno in da se ne vidi zem
lje, ki nas spomni, kaj nas čaka. Ko bo vse pokri-
to, bo lepo, morda se bodo odločili, da bodo sa-
dili rože in okrasno grmičevje. Prav gotovo bodo 
naročili nagrobnik iz nabrežinca, ki je skoraj bel 
in vpija madeže, ali iz repna, ki je trši, bolj siv, s 
fosilnimi ostanki školjk in drugih organskih sesta-
vin, nekateri jim pravijo rože, zato je dražji, režejo 
ga z vodnim curkom. Tudi moj sosed je bil kam-
nosek in je delal v nabrežinskem kamnolomu, bil 
je zelo star, zgaran in se ne spomnim, kdaj je umrl, 
na vratih je imel kip angelčka, ki ga je sam izkle-
sal, saj je bilo v njem tudi malo umetnika. Njego-
va hčerka se je vrnila iz Ravensbrücka, imela je 
očala, ki so ji povečala oči, da so bile res velike, 
zelene in kakor tekoče, ne bi mogla najti drugih 
besed zanje, včasih ji je bilo med mašo slabo. Ne-
koč mi je izročila tri ali štiri tipkane strani, kjer je 
napisala, kako so trpele in so jih brez usmiljenja 
izkoriščali. Potem, čisto na koncu, so jih gnali na 
pol nage kakih petdeset ali šestdeset kilometrov, 
lačne in bolne, če si padel, nisi več vstal, in jih je 
tri četrt pomrlo ali so jih pobili, saj so se nacisti 
bali bližajoče se Rdeče armade. Toda ona je od 
mene preveč pričakovala, nisem znala in si nisem 
upala, bila sem mlada, s polno glavo visoko le-
tečih umetniških fantazij, zato se je vse neslavno 
končalo, nekaj časa sem liste hranila v pokvarje-
nem gramofonu, potem sem jih vrnila. Imela je 
moža, ki je bil pravi gospod in socialist starega 
kova, tudi on je veliko hudega doživel, veliko je 
bral, bila sta mirna, dobra in prijazna. Nekateri pa 
potem niso več prijazni, postanejo napadalni in 
hudobni, lahko tudi škodijo, saj mislijo, da se mo-
rajo maščevati za vse, kar so jim naredili, vendar 
je pravi čas minil, tako da nimajo več zadoščenja 
in je to zanje še slabše.

Nad morjem je trepetajoča sopara, ne vem, za-
kaj je bilo včasih nebo tako jasno in čisto in je 
tam, kjer se je planota prelomila, sonce žgalo dru-
gače. Divjali smo po stopnicah navzdol, bile so 
iz peščenjaka, zlizane in skoraj zelene, zarezane 
globoko v srce paštnov. Potem smo plavali med 
barkami ali oblegali Pierino, ki je prodajala pa-
šarete in sladolede pod velikim senčnikom, vse 
je znosila peš, zraven hladilnika in generatorja je 
papiga v kletki ponavljala Loreto Loreto. Dišalo 
je po algah, soli in katranu, s katerim so zaščiti-
li barke, ki so na palankah kazale svoje trebuhe, 
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in Sonja nam je skrivnostno zaupala, da je dobila 
prvo  menstruacijo, bila je starejša, nisem vedela, 
da bo umrla od žalosti ali, drugače povedano, da 
ji bo počilo srce zaradi sina morilca. Takrat res ni-
sem ničesar vedela in sem tekmovala s fanti, kdo 
bo prvi dosegel pomol, splezal nanj in skočil čim 
dlje. Nas je bilo največ, včasih smo tudi pretepli 
tiste, ki so hodili v italijansko šolo, doma pa go-
vorili po domače, niso bili ne krop ne voda, mi in 
oni smo to čutili.

Prerivamo se, da izrazimo sožalje, žalujoče si 
lahko ogledamo od blizu in se na lastne oči prepri-
čamo, kdo je prisoten in koga ni, v kakšnem stanju 
so, kdo je s kom. Zraven so starejše ženske iz vasi, 
te si vedno znajo priskrbeti dobro razgledno točko, 
se ob vsakem zvonjenju sprašujejo, komu zvoni, 
in kot naricalke hodijo za pogrebi, samo las si ne 
ruvajo več, ker je težko izvedljivo.

Spustimo kepo zemlje ali rožo, začeli so, zdaj 
pojejo lopate. Pokojni seveda ostane noter, morda 
se je ravnokar podal na potovanje v večnost in mu 
je tam dolgčas, ker se nič ne spreminja in vse ostane 
tako rekoč za vekomaj, življenje pa se vedno spre-
minja, lahko tudi zelo, saj pravijo, da prekaša fan-
tazijo. Na vsak način se tukaj zanj zgodba zaklju
či, bila je kratka ali dolga, odvisno, kako gledaš 
na stvar, in priimek, ki ga je spet poslovenil leta 
šestinsedemdeset, bo tako na spomeniku v prvotni 
obliki. Manjkajo mu torej samo nekatere poslednje 
reči, ker je prvo, in sicer smrt, že uspešno opravil.

Ljudje se počasi odpravljajo, pod nami, v travi 
med vinogradi, pa bo vse ostalo, čeprav ne vemo, 
koliko časa še. Tam so bile nekoč oljke in jih zdaj 
spet sadijo, njihovim plodovom v Ljubljani rečejo 
olive, pri nas so oljke, ker tudi hruška rodi hruško 
in češnja češnjo.
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PREDSTAVITVE  KNJIG  NAŠE ZALOŽBE

Mladika je septembra in oktobra 
priredila več predstavitev svojih zad-
njih knjig na Tržaškem, Goriškem in 
v Ljub ljani. Urednica Nadia Roncelli 
je 22. septembra vodila skupinsko 
predstavitev v dvorani Društva 
slovenskih pisateljev v Ljubljani; 
prisotne sta pozdravila še predsed-
nik založbe Mladika Ivo Jevnikar in 
predsednik Društva slovenskih pisa-
teljev Dušan Merc. 16. oktobra pa so 
v Narodnem domu v Trstu predstavili 
knjigo Marije Pirjevec Tržaška branja.

Zgoraj levo: Nadia Roncelli, Vilma Purič in Marija Pirjevec; desno: Nadia Roncelli, Rafko Dolhar, Jože Horvat in Marij Čuk

Spodaj: Maja Smotlak, Marija Pirjevec in Magda Jevnikar na predstavitvi knjige Tržaška branja v Trstu
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Prehod iz osnovne šole na Viču na 
klasično gimnazijo v Ljubljani je zame 
pomenil več kot samo »šolski« dogo-
dek. Na Viču sem bil kljub »malomeš-
čanskemu« statusu naše družine izpo-
stavljen ali omejen na sodelovanje in 
sporazumevanje z napol kmečkim napol 
delavskim elementom tudi med osnov-
nošolskimi otroki.

Na fotografiji iz prvega razreda os-
novne šole na Viču, ki ga je vodila Zlata 
Mrakova, je ta diferenciacija očitna: Niko 
Sluga (kdo ve, kje je končal) je oblečen v 
»mornariško uniformo«, ki je bila takrat 
nekako v modi za fantovsko »nedeljsko 
nošo«; Miran Bitenc je še za stopnjo viš-
ji: oblečen je v mornariško OFICIRSKO 
uniformo ali njeno kopijo; tudi jaz sem v 
»mornariški uniformi«; Voje, moj bratra-
nec, je nekje »v sredi«, vse ostalo je v 
revnih, proletarskih oblačilih.

S prehodom na gimnazijo pa sem se 
srečal s sošolci iz »višjih« krogov. To 
so bili sinovi zdravnikov in advokatov, 
sinovi učiteljev in profesorjev. Navse-
zadnje; to je bila KLASIČNA gimnazija, 
ki je veljala za elitno gimnazijo v Ljub
ljani. Dijaki smo z nekakšnim »pomilo-
vanjem« gledali na »realce«, študente 
ene ali druge realne gimnazije, kjer so 
dobili latinščino na učni razpored šele po 

Pavle Borštnik

SOŠOLCI

mali maturi in še takrat menda kot »ne-
obvezen« predmet.

Seveda je bilo v razredu tudi nekaj 
»kmečkih« fantov (po večini repeten-
tov in namenjenih za semenišče), toda v 
glavnem so bili moji sošolci na klasični 
gimnaziji otroci srednjega ali celo višje-
ga razreda takratne ljubljanske družbe.

Volodja Basaj (končal na Teharjah), sin 
ravnatelja Zadružne zveze; Dušan Mis, 
zdravnikov sin; Jože Baričevič, sodnikov 
sin; Dušan Biber, kasnejši zgodovinar; 
Dušan Marsič, sin sreskega načelnika; 
Mitja Mejak, kasnejši literarni kritik; Karl 
Žužek, advokatov sin; France Mohorič, 
razredni »genij«, ki je končal v Kočev-
skem rogu; Marko Slokar, profesorjev 
sin, Marko Sfiligoj iz poznane »drogerij-
ske« družine in tako naprej. Naš razred-
nik je bil Alfonz Gspan, takrat že poznan 
tudi kot literarni »ustvarjalec«. Večina te 
druščine se je uspešno prebila do male 
mature mimo zased, ki so ji jih nastavl-
jali profesorji, na primer Malnar za latin-
ščino, Šmajdek za matematiko, Benulič 
za srbohrvaščino, Gorup za zemljepis, 
Wrabrova za latinščino, Pacheinerjeva 
za francoščino in Holeček za grščino.

Po mali maturi pa je v mojem oseb-
nem življenju prišel usodni trenutek, 
ko sem se – iz antipatije do grščine – 

Kot poročamo na drugem mestu, je na svojem domu v Clevelandu (ZDA) 24. septembra 
preminil 95-letni časnikar in javni delavec Pavle Borštnik. Leta 2016 je pri naši založbi izšla 
njegova dragocena knjiga spominov Moj čas, pozneje pa nam je zaupal še več neobjavljenih, 
tudi dokaj pretresljivih črtic. Iz daljšega sklopa spominskih zapisov pa je ta utrinek iz njegovih 
šolskih let.
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 odločil, da prestopim na – trgovsko akademijo: 
tam je bilo – po pripovedovanju moje sestre – zelo 
zabavno; odnosi med profesorji in študenti so bili 
domala prijateljski, v resnici seveda pa se je takrat 
že čutil prvi pridih prihajajočega konflikta, ki je v 
najprimitivnejši formi razdeljeval tudi študente na 
»klerikalce« in »liberalce«. Na klasični gimnaziji so 
vsekakor prevladovali »klerikalno« orientirani ali 
vzgajani fantje, tudi zato ker je bila po učnem načrtu 
naravna prva stopnja za vse, ki so se nameravali po-
svetiti duhovskemu poklicu.

Trgovska akademija pa je vzgajala otroke ljub
ljanske »poslovne« družbe, tam pa je prevladoval 
»liberalizem«. Moral bi se (saj bi se lahko, pa sem 
morda premalo ambiciozen za tak projekt) posveti-
ti temu vprašanju, ker če je moja sedanja domneva 
točna, potem je ta pojav naše diferenciacije samo še 
en odtenek vsega dogajanja, ki nas je takrat zajelo 
proti naši volji in mimo nje. Tako je pač bilo: kolesa 
usode so nekatere med nami zmlela, druge pa raz-
metala po vsem svetu.

Sošolci na trgovski akademiji so bili torej po ve-
čini iz razmeroma dobro stoječih družin; v nekem 
smislu je prednjačil Dušan Bogataj, klicali smo ga 
»Lord«, ki smo mu na tihem vsi zavidali njegove 
lepo krojene obleke, pa tudi dejstvo, da je bil že ta-
krat poznan kot »tenis šampion«. Njemu najbližji je 
bil Dušan Ciglič, komponistov brat. Ta je bil vselej 
(zame vsaj) nekam »eksotičen« tip, pa si tega nisem 
znal razlagati. Zdaj vem, da je bil po rodu – Uskok. 
Peter Mavko, Božo Polanc in Niko Malgaj so bili ne-
kako v istem položaju kot jaz, z izjemo Malgaja, ki 
je bil gostilničarjev sin. Ko so nastopile  »politične« 
težave, je bil najbolj odkriti zagovornik OF in njene-

ga dela, toda Peter ga je stalno in vztrajno »spodje-
dal« … Kasneje, ko smo že bili Peter, Božo in jaz v 
četniškem odredu, smo si zadali za cilj, da tudi Mal-
gaja (rekli smo mu »Čaj«) pritegnemo medse. Če bi 
vojna trajala še do jeseni leta 1945, sem prepričan, da 
bi bil z nami tudi Niko Malgaj.

Osrednja »agenta« OF v našem razredu pa sta bila 
Dušan Gaspari (po vojni ambasador v Bangkoku) in 
Greta Novakova iz Vevč. Še danes mi je v veliko za-
doščenje, da v našem razredu ni nikdar prišlo do tiste 
»dokončne« delitve duhov, ki je drugod vodila celo v 
denunciacije, in da smo obdržali prijateljske stike in 
zveze preko vseh težav takratnega časa. Morda tudi 
zato ker so v razredu  prevladovala  dekleta: Mika De-
beljak, Matjuša Brumen, Ema Dragar, Alenka Paljk, 
Ivanka Maher, Binca Zalaznik, Zora Trčkova, Bla-
ženka Jeričkova itd.

Maturirali smo v vojnem času: zunaj je vladala 
policijska ura. Imeli pa smo tradicionalno valeto v 
neki gostilni sredi mesta in sošolke, ki so se »po-
znale« z določenimi ljudmi, so nam izposlovale, da 
smo lahko ostali vso noč v prostorih restavracije. 
Dve ali tri »mame« so bile z nami kot »garde dame« 
in noč je minila v veselem razpoloženju, k čemur je 
doprineslo tudi dejstvo, da sta bila z nami tudi dva 
profesorja: Josip Mihelak in Jože Majcen.

Spomini na klasično gimnazijo in trgovsko aka-
demijo so sladkotrpki. Tu in tam se blestijo do-
ločeni elementi, določene osebnosti, vendar mi je 
ljubše, da te dogodke in osebe zadržim v intimnosti 
osebnega spominjanja. Žalostno pa je dejstvo, da bi 
statistični pregled sošolcev, ki sem jih srečal, po-
kazal na tragične, težke rane, ki nam jih je vsem 
prizadel – moj čas …

A
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NAGRADA MLADIKE  IN  SLOVENSKE PROSVETE DUŠANU JELINČIČU
Komisija literarnega natečaja, ki sta ga razpisali 

založba Mladika in Slovenska prosveta ob 100-letnici 
požiga Narodnega doma in ob 90-letnici ustrelitve 
bazoviških junakov za roman ali povest na tematiko 
življenja primorskih Slovencev pod fašističnim pre-
ganjanjem med obema vojnama, je po oceni prejetih 
prispevkov določila, da gre nagrada delu z naslovom 
Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca avtorja 
Dušana Jelinčiča.
Slovesna podelitev nagrade je bila v torek, 29. 

septembra, ob 11. uri v Peterlinovi dvorani na Ulici 
Donizetti 3 v Trstu (na sliki: Marij Maver, Dušan Jelin-
čič in Nadia Roncelli).
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NA OHCETI

Alojz Rebula

Eleazar, lastnik gostišča v Kani, je poročal svojo 
najdražjo hčer z imenom Ruta. Gostišče je bilo v 
dve nadstropji. Spodnje je bilo nekako za mimoi-
doče goste in domačine, zgornje pa za izbranejše 
ljudi in skupine. Za ohcetno gostijo je Eleazar se-
veda izbral zgornje nadstropje z več okni in širšim 
razgledom. Gostje so bili številni, tako sorodniki 
kakor bližnji znanci in vidnejši ljudje, nekateri tudi 
iz Nazareta. Povabljen je bil tudi mlajši moški v 
sluhu preroštva po imenu Jezus skupaj s svojimi 
učenci in svojo materjo po imenu Miriam. Med 
povabljenci je bil tudi Rabilar, sicer cestninar, a ki 
ga je imel Eleazar rad kot dobrega človeka, ki ga 
kljub osovraženemu poklicu ni preveč nadlegoval 
z državnimi davki. A kar je bilo za Eleazarja še važ-
nejše, je bilo to, da je bil Rabilar lastnik vinogradov 
in dejansko njegov največji dobavitelj dobrih vin. 
Toda cestninarska oznaka ga je spremljala tudi na 
gostijo in tako je sedel nekam bolj osamljen.

Gostija se je začela, na mizo so prihajale skle-
de mesa in zelenjave ter seveda vrči rdečega vina. 
»To je Rabilarjevo,« je dvignil kozarec gospodar, 
da bi tako počastil svojega malce odrinjenega gos-
ta. Jedi in pijače so se menjavale vse do trenutka, 
dokler ni eden od strežajev prišel k Eleazarju  re-
koč: »Spodaj se je ustavila kohorta vojakov, utru-
jenih od dolge poti proti severu, in hočejo piti.«

»Naj pijejo,« je rekel veselo že razigrani 
Eleazar, ne da bi se zavedal, da sod, iz katerega 
so pili Rabilarjevo rdeče vino, ni bil brez dna. 
Kohorta je bila žejna in se je napila ter šla naprej, 
v sodu pa pustila komaj kaj.

Neki drug točaj je natočil vino, kar ga je v sodu 
ostalo, ga dal na mizo in rekel Eleazarju: »Konča-
no! Kohorta pač!«

Eleazar se je zmračil: to, da je zmanjkalo naj-
boljšega Rabilarjevega vina, ga je poniževalo. 
Tako je začel misliti, ali bi prešel h kakšnemu 

Pri Mladiki smo ob drugi obletnici smrti pisatelja in našega dolgoletnega zvestega sodelavca 
prof. Alojza Rebule objavili njegovo zadnje delo, zbirko kratkih zgodb Apokrif, ki jo je ustvaril, 
ko ga je vid že zapustil in je svoja razmišljanja za rubriko Credo v tedniku Družina ter leposlovna 
dela narekoval. V Apokrifu se je preizkusil v novi literarni zvrsti, v spremljanju in spoštljivem do-
polnjevanju evangeljskih pripovedi z lastno domišljijo, v razglabljanju o psiholoških značilnostih 
tako Kristusa kot nekaterih protagonistov zgodnjega krščanskega izročila.

V besedilu ni senzacionalnih ali celo heretičnih poudarkov, prisotna pa so večna vprašanja: o 
smislu življenja, onostranstvu, trpljenju in zlu v svetu, božjem usmiljenju in ljubezni do človeka in 
stvarstva. Na videz so zgodbe preproste, a tisti, ki so jim evangeliji domači, bodo takoj ugotovili, 
kje si je avtor zastavil dodatno vprašanje in kje je s pisateljsko svobodo kaj dodal.

Knjigo pomembno dopolnjuje akademik dr. Milček Komelj, ki je privolil v objavo govora, pra-
vega celovitega eseja o pisatelju Rebuli z žalne seje Slovenske akademije znanosti in umetnosti ne-
kaj dni po pisateljevi smrti. Izdajo bogatijo reprodukcije del z likovnih kolonij Umetniki za karitas, 
o čemer je v knjigi tudi zapis ravnateljice Škofijske karitas Koper Jožice Ličen.

O svatbi v Kani Galilejski je prof. Rebula napisal dve varianti. Tu kot vzorec Rebulovih apokri-
fov objavljamo tisto besedilo, ki je v knjigi izpadlo, saj bi se drugače skoraj podvajalo.
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 drugemu, manj dobremu vinu, kakor se je na koncu 
gostij navadno delalo. Toda to bi bila zanj sramota, 
za Rabilarja pa tudi nekaj žalostnega.

Med redkimi ženskami za mizo je posebej opa
zila trenutek zadrege, ki ga je povzročil Eleazar 
s svojim razburjenjem, nazareška Miriam, mati 
domnevnega preroka, postalo ji je tesno pri srcu 
in pomislila je na to, da ob njej sedi njen sin, ki jo 
je že kdaj spravil iz kakšne zadrege na način, ki 
se ji ni zdel naraven. Temu se niti ni preveč čudila 
ob spominu na to, kar ji je rekel nadangel Gabri
jel, ko ji je naznanil njegovo spočetje, katero ne 
bi bilo od moškega, ampak od samega Najvišjega. 
Tako mu je rekla kar slišno: »Zdi se mi, da jim je 
zmanjkalo vina.«

Vsi trije natakarji so stali njej za hrbtom, kot 
da nekaj pričakujejo. Gostje so namreč na splošno 
vedeli, da imajo pri mizi človeka, ki sicer doslej 
ni bil napravil nobenega čudeža, a je šel naokrog 
glas o njegovem izrednem poznanju Svetega pis
ma in poznavanju ljudi. In tako so kar otrdeli, ko 
je domnevni prerok skoraj osorno odgovoril svoji 
materi: »Kaj to zanima naju, mati?«

Toda ona mu ni ničesar odgovorila, ampak se je 
mirno obrnila k natakarjem, kot da že ve, kaj ima 
sin v mislih, ter rekla: »Karkoli vam bo naročil, to 
tudi storite!«

Minila je minuta tišine, ko so tudi bližnji prisluh
nili pomenku in pritegnili k prisluškovanju tudi osta
le, tako da je vse omizje pričakovalo, ali bo domnev
ni prerok kaj naredil. Neznansko je bilo začudenje, 
ko je glasno, a z naglasom človeka, ki ve, kaj govori, 
rekel natakarjem: »Koliko hidrij je v veži?«

Odgovorili so, da šest.
»Ali so prazne?«
»Prazne.«
»Potem jih nalijte z vodo 

iz vodnjaka. A ne, da bi šla 
voda čez rob.«

»Vodo?« se je začudil 
natakar.

»Kakor sem ukazal!«
Trajalo je nekaj časa, da 

so natakarji izvršili ukaz, 
nato je prišel starejši nata
kar k Jezusu in rekel: »Hi
drije so napolnjene, gospod, 
kakor ste ukazali.«

Jezus je rekel mirno: 
»No, zdaj pa nalijte vsebino 
gostom!«

Kar so potem nalivali, je bilo vino z isto barvo 
in okusom kakor prejšnje. »Pravzaprav je to Rabi
larjevo vino! Iz novega čudežnega vinograda! Da, 
iz čudeža! Slava nekomu med nami, ki ni samo 
domnevni, ampak resnični božji prerok, božji od
poslanec!«

Tako se je gostija nadaljevala, predvsem je bil 
še naprej najsrečnejši cestninar Rabilar. Vino je si
cer imel rad, a nikoli se ga ni bil še napil čez mero, 
da bi bil pijan. Imel je v sebi neko treznostno mejo, 
ki ga je zmeraj zadrževala. Zdaj pa je začutil, da je 
tista meja zginila. In pil naprej in naprej. Zvečerilo 
se je in gostje so že odhajali, ko je Rabilar vztra
jal na svojem sedežu in naprej lokal iz kruglice. 
Končalo se je tako, da je bil zadnji od gostov, ki je 
ostal za mizo bolj na hrbtu kot pokonci, tako da so 
ga morali natakarji odnesti iz hiše. Položili so ga v 
travo na hrbet, tam je razprl roke in vzkliknil: »O, 
ta božja pijanost!« in potem zaspal.

Od Eleazarja in njegove žene sta se poslovila 
tudi Jezus in Miriam, ki sta bila zvedela, da Ruti
na starša nista rada dala tako ljubljene hčerke Rute 
ženinu, čeprav so v njem vsi videli zaradi njego
ve dobrote najboljšo partijo za njuno mladenko. 
Posebno Rutina mati svoje priljubljene hčere zetu 
ni privoščila, čeprav ni imela ničesar zoper njega, 
toda ukradel ji je hčerko … Pri poslavljanju ji se
veda Jezus, ki je videl v srce ljudi, tega, da zeta ne 
mara, ni omenil, pač pa je namignil: »Zapisano je, 
da bo moški pustil očeta in mater in šel za žensko, 
ki jo bo ljubil. To pomeni, da bo tako naredila tudi 
ženska, ki bo moškega vzljubila.«

Apostoli so Jezusa in Miriam počakali na cesti 
in se potem vsi skupaj vrnili v Nazaret.
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Ana Balantič

PESMI
Tretja nagrada za poezijo na 48. literarnem natečaju revije Mladika

Zvezda
 
Razumem! 
Ampak zakaj ne vsega?
 
Ne razumem slikarja,
ki ob množici modelov 
slika vedno isti obraz.
 
Ne razumem, 
da je Zvezda pribita na pranger zato,
ker ji po žilah kroži rdeča kri.
Zakaj jutro vstaja zjutraj in vedno prezgodaj?
Zakaj pokrijejo ogledala in ustavijo ure, 
ko človek postane del mavrice?
 
Razumem, 
da ni treba vse od začetka,
odraščati, se objemati s senco,
poslušati svoj monolog,
napisati sonetni venec
in prebrati nedokončani roman „Dež v prahu“.
 
Ne razumem,
zakaj na šolski tabli piše: „Mornar na konju“.
Morda zato, 
da lahko stikam za meglo,
vzdihujem za izginulim planetom
in napišem pesem,
ki jo bodo razumeli le redki.
 

  
 
 

 2.
 
Rjuhe postajajo vroče, 
zavese negibne, 
roke sežejo v prazno.
Na ulici zviti od smeha, 
nekdo pregreva kitaro.
Počena struna zacvili v veter.
 
V kontrapunkt ura na gradu udari trikrat.
Veke ne morejo stati pokonci. 
Soba je vedno bolj budna.
 
Brez učinka se mučim s poštevanko.
Na pomoč kličem ovce,
pri enajsti se mi izšteje.
So bili volkovi na delu?
 
Nov poizkus, štetje avtomobilov.
Dvajset … petindvajset …
takrat se strga kolona.
Na cesti leži ubita hitrost.
 
Vklopim Balaševića. „Prva ljubav“ 
Sestavljenka nočne izmene
pritegne jutro, 
da na stene obesi svetlobo.
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3.
 
Pada zavesa. 
Dan izginja z vidnega polja.
Jutro ga bo znova postavilo na oder,
svetloba se bo zavlekla v objektiv 
in roka bo dolgo iskala sprožilec.
 
Kot vedno bo vstajanje pogoltnilo sanje,
pustilo le včerajšnjo sliko metulja,
ki ga veter spodnaša
in mu meša cvetne poti.
 
Ko bom prezgodaj škripnila z vrati, 
bodo loputala sosedova okna.
 
Hiteč na nujno dozo opravkov,
bom preskočila ponočnega mačka, 
ki zaseda predpražnik.
Tigrasti rep bo zamahnil za mano.
 
Dan se bo vse hitreje množil
in vedno bolj silil v baročni okvir. 
 
 

4.
Premišljujem
 
Bi naslikala zeleno violino
modro jabolko,
krvavo rdeče grozdje?
 
Bojim se, da bi strune zacvilile,
jabolko bi zastrupilo misli,
grozdje bi pijano obležalo v jarku
in barve skregane med sabo
bi vrabce nasmejale. 
 
Na platno bom spustila rjavo violino,
rdeče jabolko in zrelo grozdje.
Svetilki bom odvila stenj,
da bo osvetlila tihožitje,
ki ga bom obesila v okvir. 
 
 
  
 

5.
 
V noči, ki ne more zvabiti zvoka 
skozi odprta vrata glasilk,
bi si rada ušla brez srčnih zaklopk,
obrušenih čevljev, 
zadimljenih tonov obzorja,
od puščic nabreklega neba
in prekletstvu tiste polovice,
v katero je mesečina pohlepno
zabadala žarke v mehke globine. 
 
Ta trenutek, ko se luna reže skozi veje
kot bi hotela po kapljah spolzeti vame
in zaliti žejna pričakovanja,
verjamem, da tudi drevesa sanjajo.
 
 

6.
Samo v sanjah je še 
 
Odprejo se vrata. 
Zadiši po sveže poribanem podu
in pravkar zavreti ječmenovi kavi.
 
Mama stopi čez prag.
Pod črno ruto skriva srebrenkasta leta,
oči brez mavrice in na ustnicah skrb.
 
Besede ji zvenijo zamolklo in tuje.
Dotaknem se njenih zgubanih rok.
Vzamem ponujeni kos kruha.
 
„Mama, je še kaj marmelade zame?“
zaslišim svoj glas,
ko odpiram okno. 
 
Zunaj dežuje,
kaplje padajo iz mojih oči.
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7.
Srebrinasta pesem   
 
 
Odpelo se je že precej noči,
ko zrak razreže 
srebrast glas klavirja.
Po razglašenih tipkah
prsti vozijo neznano melodijo.
 
Prislonjena na zid se mučim z vetrom,
poslušam dihanje samote,
pomešane z opojem lip
in goltam čas, ki je že zdavnaj mrtev.
 
Nad mano v oknu valovi zavesa.
Sledim z obrazom tujke tvoji senci.
 
Čutim, da sem kot odprta školjka,  
ki so izrezali ji biser.
Nekoč bila sem sviloprejka
in ti prepoln niti.
 
Bi zmogla spet nocoj v dvojini,
odkrivati vesolje brez ugank? 
 
 

8.

Spomin,                     
tvoje razpadajoče gnezdo zaudarja. 
Nikogar ni, ki bi pospravil perje.
Iz razpok poganjajo kremplji,
večer je žaltavo siv,
čas je pogoltnil še zadnji kažipot.
 
Poti ni več,
odsekana strmi v prepad
in posluša stok premraženih nog,
ki brez haska meljejo meglo,
brodijo postano reko,
in se grejo junake. 
 
Prsti zlepljeni v kepo
ne zmorejo več po mavričnih strunah. 
Teater je prazen,
bogovi so lačni krvi
in svinec razžira telesa.
Nekdo pa si v jarku poje nedokončano.
 
 

9.
Zvezda
 
Kaplja v morju, človek v krdelu,
mati v grozdu otrok,
klošar in starec v dežju,
jaz v množici, 
vsi pozabljeni, sami. 
 
Le vesolje je blizu,
da nas posuje z zvezdami,
ponoči s srebrnimi
v katerih so sanje.
 

Vsi imamo svojo zvezdo.
Eni rojeni pod srečno, 
drugi nesrečno in ono drugačno,
ki bi jo radi poteptali, vrgli stran in pozabili.
 
Tista, ki jo sonce ukrade z neba
in obarva rdeče,
nam ogreje mlačna srca,
da nismo več sami, pozabljeni,
le  srečni in trdni kot njeni kraki. 
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Ob 80-letnici likovnega umetnika Edija Žerjala

»RISATI JE TREBA S SRCEM, 
Z ISKRENOSTJO IN BREZ LAŽI«

H.J.

Poln ustvarjalnega zagona in novih idej je tržaški slikar, grafik in ilustrator Edi Žerjal 5. ok-
tobra praznoval okroglih 80 let. Gre za umetnika, ki se je preizkusil v najrazličnejših tehnikah in 
vsebinah in je veliko razstavljal tako doma kot v tujini. Najprej je delal predvsem v oljni tehniki, 
nato se je preusmeril v grafiko, kasneje se je posvetil akvarelu in kolažu. Tudi sedaj, v teh »nena-
vadnih« časih, ki jih pogojuje epidemija, pripravlja novo razstavo in že napoveduje, da bo pov-
sem drugačna od dosedanjih. Skozi dolgoletno umetniško ustvarjanje Edija Žerjala vodi želja po 
nenehnem iskanju novih navdihov in prijemov. Tako nam je povedal, ko nas je – skupaj s soprogo 
– prijazno sprejel na svojem domu, ki z enega okna nudi tudi pogled na morje.
Edi Žerjal se je rodil v tržaški četrti Rojan, kjer še danes živi in ustvarja. S svojimi deli se je jav-

nosti prvič predstavil leta 1964, od tedaj pa je sodeloval na več kot 70 samostojnih in skupinskih 
razstavah. Svojo umetniško pot je že v mladih letih začel z Avgustom Černigojem, ki je bil sprva 
njegov učitelj, nato pa tudi prijatelj.
Naš jubilant je tudi avtor številnih logotipov. Ob tem naj spomnimo, da je izdelal tudi logo za 

tržaško založbo Mladika, kot tudi vrsto platnic naše revije in knjig.

n Kateri so bili prvi koraki na vaši umetniški poti? Se še 
spomnite svoje prve risbe?
l Ko sem bil še zelo majhen, me je mama poslala k sli-
karju na lekcije risanja. Ni hotela, da bi se ves dan samo 
igral na ulici z drugimi otroki. Tedaj sem bil star 5 let. Še 
sedaj se spomnim svoje prve risbe. Skušal sem narisati 
cerkvico z zvonikom, ki pa je močno visel na eno stran, 
kot nekakšen stolp v Pisi. Tudi učitelj se je smejal. Jaz pa 
sem se za risanje takoj navdušil. Rad sem tudi »prebiral« 
stripe, tudi ko še nisem znal brati. V resnici sem gledal le 
risbe. Najraje sem imel stripe z Mikijem Miško zaradi lepih 
oblik in barv. Tudi na osnovni šoli sem imel srečo, saj 
smo z učiteljico veliko risali in eksperimentirali.

n Kako ste nadaljevali svojo pot? Kateri umetniki so 
najbolj vplivali na vašo rast? 
l Najprej moram omeniti Avgusta Černigoja. Učil me 
je od srednje šole dalje, kasneje pa je bil moj profesor 
tudi na realni gimnaziji. On je bil res odličen vzgojitelj: 
iz vsakega učenca je znal izvleči tisto, kar je bilo v njem 
najboljšega. Černigoj je vedno vzpodbujal kreativnost. 
Po mojem bi bil tak pristop lahko koristen tudi pri drugih 
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predmetih. Na kreativen način se je mo-
goče učiti tudi slovenščino ali matema-
tiko. Prepričan sem, da bi bili rezultati 
veliko boljši. 
Med ostalimi umetniki, ki so bili zame 

pomembni, naj omenim tudi profesorja 
Nina Perizija. Pri njem smo se v tržaškem 
Muzeju Revoltella učili, kako narisati 
človeško figuro. Grafiko pa sem se začel 
učiti s Černigojem. Obiskoval sem tudi 
večerni tečaj v grafični šoli Carlo Sbisà. 
Učila nas je njegova žena. Kasneje so me 
v svojo sredo sprejeli prijatelji v tržaški 
Galeriji Cartesius, kjer sem nato tudi 
večkrat razstavljal.

n V 70-tih letih prejšnjega stoletja ste – 
skupaj z drugimi mladimi slovenskimi 
umetniki iz našega prostora – usta-
novili Grupo U. S kakšnimi nameni je 
nastala?
l V skupini so bili še Franko Vecchiet, 
Robert Kozman, Franko Volk, Boris Zulian 
in Deziderij Švara. Odločili smo se, da 
združimo moči, in to iz več razlogov. Vsi 
smo ljubili umetnost, ob tem pa smo 
se dobro zavedali, da si mlad umetnik 
preprosto ne more privoščiti razstave. 
Že tedaj je bilo vse zelo drago, za posa-
meznika sploh predrago. Skupaj pa smo 
lahko priredili več skupinskih razstav v 
slovenskih sredinah v Trstu in Gorici. Na 
našo Grupo U je tedaj postal pozoren tudi 
slikar Milko Bambič, ki nas je spodbujal in 
ugodno ocenjeval naša delovanja in naša 
dela. Kot skupina smo se ukvarjali ne le z 
likovno umetnostjo, pač pa tudi s kulturo 
v širšem pomenu besede. Bambič je bil 
tedaj edini slovenski likovni kritik pri nas. 
Pisal je za slovenske manjšinske medije. 
In njegove ocene so za nas predstavljale 
pomembno spodbudo.
Izkušnja z Grupo U je trajala nekaj 

časa. Nato pa je med nami prišlo do 
drugačnih pogledov na umetnost, na 
kulturo. Zaradi tega smo se kasneje tudi 
razšli.

n Katera so bila vaša najbolj plod-
na leta in katere so bile faze vašega 
ustvarjanja?

l Od sedemdesetih do skoraj devet-
desetih let sem se pretežno ukvarjal z 
grafiko, ki je pomembna šola za vsakega 
slikarja. Gre za zelo natančno delo. Pre-
den se lotiš dela, moraš že vedeti, kaj 
hočeš ustvariti. Potem vzameš v roke 
kovinsko ploščo, ki jo je treba obdelati, 
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da postane gladka, kot ogledalo. Podo-
bo si je seveda treba zamisliti zrcalno … 
Sliko nato obdelamo z raznimi kislina-
mi. Vse to je treba preizkusiti večkrat, 
če hočemo, da je izdelek tak, kakršnega 
smo si zamislili. 
Moje navdušenje za grafiko je trajalo 

več let. Po koncu tega obdobja pa sem 
se posvetil akvarelu. Občutil 
sem namreč, da imam smisel za 
barve. Svoje delo sem nadalje-
val s kolaži, pri katerih sem rad 
uporabljal tudi posebne  tehnike, 
ki sem jih osvojil že pri grafiki. 
S kolaži sem se začel ukvar-

jati v 90. letih, ko so me sestre v 
Ricmanjah  prosile, naj opremim 
tamkajšnjo kapelo za njihove 
potrebe. Tam sem tudi pripravil 
svojo prvo vitražo. Tej so sledile 
še druge, na primer v cerkvi v Ba-
zovici, na Repentabru, v Padovi 
pa tudi v Marijanišču na Opčinah.
Na svoje ustvarjanje sem 

vedno gledal kot na neko pot. 
Vse to je bilo zame raziskovanje 
in igra, ki pa s časom postane 
zelo resna. Skratka, nikoli se ni-
sem nekje »ustavil«, vedno sem 
iskal nekaj novega. Tega me je 
naučil Černigoj, ki je vse življenje 
ekspermentiral. 
Jaz mislim, da je umetnost 

nasploh – zame seveda likovno 
izražanje – vedno v prvi vrsti 

iskanje samega sebe. Pri tem pa moram 
pripomniti, da si – na primer – Pigmejec, 
ki živi v džungli, sploh ne more pred-
stavljati, kaj je »capuccino«. Reči hočem, 
da je iskanje vsakogar nujno odvisno 
od tega, kar si že videl, občutil. Skratka, 
iščeš to, kar že nosiš v sebi. Slike so tako 
odraz mojega notranjega sveta.

n Kaj bi povedali o razstavah? Koliko 
jih je bilo in kje vse ste razstavljali 
svoja dela? 
l Imel sem kakih 30 samostojnih in oko-
li 40 skupinskih razstav v Trstu, Gorici, na 
avstrijskem Koroškem in v Sloveniji, pa 
še v Španiji, Rusiji in Združenih državah 
Amerike. 
Vsaka razstava je zame predstavljala 

novo pot. Vsakič sem namreč skušal 
ponuditi nekaj novega. Vsakič sem se 
loteval drugačnih tehnik in drugačnih 
prijemov. Tudi sedaj pripravljam novo 
razstavo. Rad bi jo postavil takoj, ko bo 
konec tega izrednega stanja zaradi pan-

demije. In na tej razstavi name-
ravam spet ponuditi nekaj čisto 
novega. Nove teme, nova tehnika. 
O tem pa boste še izvedeli …

n Žal je – danes kot nekoč – 
težko, da bi nekdo živel od 
umetnosti. S čim ste se poklicno 
ukvarjali?
l Da, treba se je pač podrediti 
zakonom ekonomije. Tudi us-
pešni in svetovno znani umet-
niki – razen v primeru, da lahko 
računajo na ogromna in stalna 
naročila, se morajo za promocijo 
in prodajo svojih del obrniti na 
galeriste, ki seveda tudi živijo od 
tega … (smeh). 
Poleg slikanja sem dolga leta 

opremljal knjige. Vsega skupaj 
sem jih opremil okoli 200. Zamislil 
sem si tudi več logov – na primer 
za založbo Mladika, za Sklad 
Libero in Zora Polojaz, za Goriško 
Mohorjevo družbo. Pripravil 
sem tudi več plakatov in gleda-
liških scen. Večino tega dela sem 
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opravljal zastonj, večkrat ob nelahkih 
pogojih, ko je bilo treba delo opraviti ne 
za »jutri«, pač pa za »takoj« oziroma še 
raje »za včeraj«! 
Kar zadeva mojo poklicno pot, naj 

povem, da sem nekaj let učil 
risanje kot suplent v srednji šoli. 
V 70. letih sem se zaposlil pri 
Zvezi neposrednih obdelovalcev 
Coldiretti in postal ravnatelj 
patronata. Odgovoren sem bil 
za pokojnine kmetovalcev in 
drugih članov. Leta 2000 pa sem 
postal predsednik Urada za so-
cialno skrbstvo pri Deželni zvezi 
Coldiretti.
Dodam naj še, da sem tre-

nutno podpredsednik tržaške 
škofijske komisije za cerkveno 
umetnost.

n Katere teme vas navdihujejo?
l Kot grafik sem se na začetku 
posvetil glagolici. To sem občutil 
kot poslanstvo, saj sem menil, 
da je to delo temeljnega po-
mena za ohranjanje zgodovine 
naših prednikov. Ta pisava me 
je vedno očarala in privlačila. 
Sploh je pisava temelj sle-
herne kulture … 
Po zaključku obdobja 

grafike sem se začel posve-
čati krajinskemu slikanju. 
Navdihovali so me zlasti 
kraji, ki so mi najbližji – 
morje, kras, Devin, Repen-
tabor, pa tudi Benetke. 
Potem je prišlo obdobje, ko 
sem se preizkusil v ab-
straktnem slikanju, vendar 
sem ga kmalu opustil. Ugo-
tovil sem, da ni v skladu z 
mojim značajem.
Sedaj pa bi rad v svojih 

delih, ki jih nameravam 
predstaviti v prihodnje, 
zbral osnovne elemente: 
vodo, zrak, zemljo, ogenj, 
pa tudi filozofske, verske in 
laične simbole.

n Kakšen je vaš odnos do barv, katere 
prevladujejo v vaših delih?
l Najraje imam modro, ki dejansko 
prevladuje povsod. Sploh pa imam rad 
osnovne, bazične barve, ki jih med seboj 

ne mešam, pač pa kromatično 
sestavljam.

n Kako gledate na sodobno 
umetnost, na moderno ustvar-
janje?
l Umetnost novega časa po-
staja vse bolj virtualna. Stroji 
prevladujejo nad človekom. 
Sedaj ni treba več študirati, kako 
narisati človeško figuro ali – kar 
je še težje – roko. To je nekoč 
predstavljalo pomembno preiz-
kušnjo za vse slikarje. Danes 
tudi ni več treba, da se posvečaš 
perspektivi ali da slikaš v naravi. 
Dovolj je, da imaš fotografski 
aparat. Stroj ti potem sliko 
uredi in spremeni, kakor hočeš. 
In v trenutku lahko pred teboj 
nastane delo, ki spominja na 
van Gogha, Matissa, Dalíja, 
Picassa in druge znane umet-
nike. Računalnik lahko ustvari 

tudi povsem nove efekte. 
Poglejte na primer modne 
revije danes. Takih barv ne 
bi mogel »ustvariti« noben 
umetnik!
V tem trenutku si težko 

predstavljam, v kakšno 
smer gremo. Zavedam se, 
da pripadam drugi gene-
raciji in dobi … Sprašujem 
pa se, ali lahko to srečanje 
med slikarstvom, tehnolo-
gijo in algoritmi resnično 
pojmujemo kot umetnost.

n Kaj bi torej svetovali 
mladim umetnikom?
l Rišite s srcem, z iskre-
nostjo, brez laži. In nikakor 
ne posnemajte, saj bo 
kopija vedno slabša od 
originala!



MLADIKA  9 • 2020  |  53

KULTURA

KRHKOST, PROSOJNOST, VEČBARVNOST

Steklo Mire Ličen

Mojca Polona Vaupotič

»Fortuna vitrea est: tum cum 
splendet, frangitur« (sreča je kot steklo, 
tedaj, ko se blešči, se že lomi), je Cice-
rov citat, s katerim umetnica Mira Ličen 
navaja skrito sporočilo: »Naše življenje 
je podobno steklu – ko se blešči, se že 
lomi. Gre za to, da moramo paziti na 
srečo, ki jo imamo ta trenutek, kajti že za 
jutri ne vemo, kako bo … Živeti je treba 
sedanji trenutek in graditi, negovati 
medsebojne odnose zdaj«.
Mira Ličen je bila leta 1950 rojena v 

Pulju in je že kot osnovnošolka vedela, 
kateri poklic bo v življenju opravljala. Po 
končani gimnaziji v Kopru je študirala na 
ljubljanski Akademiji za likovno umet-
nost, kjer je leta 1973 diplomirala pri 
prof. Maksimu Sedeju in dve leti kasneje 

končala še specialko za restavratorstvo. 
Po končanem študiju se je naselila v 
Piranu. Leta 1972 je prvič sodelovala 
na skupinski razstavi Ex-tempore v 
Piranu, leto kasneje pa je imela prvo 
samostojno razstavo v Ljubljani. Odslej 
je seznam njenih samostojnih in skupin-
skih razstav v Slovenski Istri, Sloveniji, 
na Hrvaškem, v Italiji in drugih državah 
izjemno obsežen. Umetnica Ličnova je 
v domačem, mediteranskem in širšem 
prostoru znana predvsem kot slikarka, 
čeprav se je že med študijem na likovni 
akademiji zelo kmalu srečala s širokim 
izborom različnih likovnih tehnik, med 
katerimi so ji še posebej nekatere sedle 
globoko v srce. Poleg ustvarjanja z akril-
nimi in oljnatimi barvami, v  časovnih 

Mira Ličen v svojem 
ateljeju in pred 
umetnino Fortuna 
Vitrea IV
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premenah, jo navdihujejo še različne 
zvrsti grafike, risba, akvarel in tempera s 
pozlato na leseni podlagi, še posebej je 
potrebno izpostaviti tehnike  stenskega 
slikarstva od vitraža, mozaika do tehni-
ke »al secco«, pa poslikave tekstila ter 
ustvarjanje na področju keramike in 
steklenih objektov.
Več kot dvajsetletno intenzivno 

ustvarjanje steklenih skulptur in ob-
jektov v prevladujoči tehniki fuzije, ki 
jo bom tokrat izpostavila, odseva Miro 
Ličen kot nadobudno raziskovalko  
tovrstne tehnologije. Ob že preizkušeni 
stari tehniki vitražev, ki jih je ustvarila 
za cerkve v Portorožu, Rovinju, Piranu, 
na Ptuju in še kje, jo izzivajo še indivi-
dualno raziskovalni tehnološki procesi 
ustvarjanja steklo-skulptur ali steklo-slik 
kot nosilko njenega intimnega likovnega 
izraza in sporočilnosti, ki je enakovreden 
njenemu ostalemu likovnemu ustvar-
janju. Prav tehnika fuzije pa ji omogoča 
lasten eksperimentalen in mnogokrat 
tudi inovativen tehnološki proces ter 
hkrati nove izzive v udejanjanju njene 
lastne likovne prepoznavnosti.

Tovrstna dela Mire Ličen se navezu-
jejo na njeno dosedanje ustvarjanje in 
predstavljajo svojevrstno kontinuiteto, 
razdeljena pa so v tri sklope. V prvem so 
krožniki, kvadratni in okrogli, velikosti 
približno 70 centimetrov, ki so tako 
dekorativni kakor umetniški artefakti, 
barvno vezani na Sredozemlje. Drugi 
del predstavljajo približno meter in pol 
visoke, a izjemno ozke slike na steklu. Ta 
dela so ponekod abstraktna, kot je tudi 
sicer slikarstvo Mire Ličen, spet drugod 
pa slikarka nakazuje figuraliko. Tretji 
del avtoričinega ustvarjanja pa so jadra, 
prepoznavne oblike, a obenem barv-
no in izvedbeno izjemno kompleksni 
 artefakti, simboli svobode. 
Muzej antičnega stekla v Zadru je 

svojevrstna posebnost v evropskem 
prostoru in edinstvena ustanova tudi 
v svetovnem merilu, saj hrani eno 
največjih zbirk najrazličnejših stekle-
nih predmetov iz obdobja antike. A 
dve razstavišči namenja tudi sodobni 
 ustvarjalnosti v steklu. Od obdobja 2015 
je v tem muzeju umetnica Ličnova pred-
stavila že nekaj kolekcij svojih del, med 
katerimi nikakor ne gre prezreti prvo z 
naslovom Fortuna vitrea ter drugo Gloria 
in excelsis – Razstava steklenih jaslic. 
Kustosinja Nives Marvin je tedaj ob eni 

Nekaj detajlov 
z razstave
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izmed razstav poudarila, 
da piranska umetnica 
sodi med tiste redke 
likovnice in soakterke 
sodobne slovenske umet-
nosti, katerih ustvarjalni 
opus je v vsebinskem 
in tehnološkem smislu 
zelo večplasten. Na to so 
očitno kazala razstavlje-
na avtoričina dela, ki so 
zgovorno izžarevala njen 
posebni odnos do izbra-
nega materiala in zvrsti: 
predvsem je prevladovala 
izrazito barvita struktu-
ra stekla ter avtoričina 
vehementno in spontano 
izpeljana linija, znotraj 
katerih venomer pre-
mišljeno pušča partije 
elementarne prozornosti. 
Njen prepoznaven ter sproščeno obču-
ten črtni zapis je vedno skrajno stiliziran 
v izrazno močnem orisu, ki ponekod, 
zlasti v skulpturah s sakralno tematiko, 
dopušča asociativno prepoznavnost fi-
gure ali prizora. Steklene forme tako os-
tajajo kot posrednik za vizualna opred-
metenja intimnih emocij in razmišljanj; 
skozi specifiko transparentnosti stekla 
pa ustvari še prijetno toplo in nadčutno 
sakralno vzdušje.  
Če usmerimo pozornost na avtoričine 

jaslice, lahko v njih prepoznamo bistvo 
umetničine ustvarjalne poti: ob srečanju 
z omenjeno temo se mnogokrat spogle-
damo s tipičnimi njej prepoznavnimi 
energičnimi barvnimi nanosi, v prepletu 
sporočilnih poudarjenih nians istrskega 
kolorita, do strogo izbrušenih in hkrati 
odločnih risarskih potez, ki odražajo 
njeno življenjsko, umetniško in duhovno 
pot. Oblikovanje v steklu je še posebej 
zahtevno in zato toliko bolj dragoceno 
umetniško prizadevanje. Ob tem gre za 
posebej občutljivo in krhko tvarino v 
primeru avtoričinih figuralnih jaslic in 
Svete družine, ki zveni v steklu še pose-
bej dragoceno in veličastno, saj sije skozi 
oblikovano kaljeno steklo nevsiljivo, a 

hkrati nazorno preseva dano sporočilo: 
od čiste in pristne Ljubezni, ki ponazarja 
rojstvo Jezusa, do podobe družine kot 
njegovega doma in varnega zavetja. 
Družina hkrati simbolično predstavlja 
skupino ljudi, ki si prizadeva za pristne 
medsebojne odnose, po čemer še pose-
bej hrepenimo vsi v današnjem svetu.
Ob tehniki fuzije se ustvarjalka Mira 

Ličen sooča z materijo – človeku sicer 
znano že od antike dalje – ki je trajna in 
hkrati v trenutku uničljiva, konkretno 
fizično otipljiva in hkrati v svoji izvorni 
strukturi in osvetlitvi spreminjajoča se 
in neulovljiva. Značilnosti, ki pri umetni-
nah še posebej naznanjajo njeno ustvar-
jalno noto, pa so barvitost, presevanje 
svetlobe, luminoznost ter hkratni efekti 
prozornosti. Ličnova skozi proces žganja 
različnih stekel, katerim dodaja pigmen-
te, drobljena stekla, baker, medenino, 
zlato ali platino pri določenih tempera-
turah oblikuje steklene slike v preprostih 
oblikah kroga, kvadrata, pravokotnika, 
ali pa različne skulpturalne forme, ki 
dajejo slutiti asociacije na jadra ali bo-
škarinove rogove. Ponekod, odvisno od 
interiera, jih tudi sestavlja v konceptu-
alne kompozicije. Motivno pa so vedno 

Jadra, simboli 
svobode
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vezane na avtoričino prepoznavno 
znakovno ikonografijo, ki kot rdeča nit 
določuje njen celoten ustvarjalni opus. 
Umetnica Mira Ličen si je prislužila že 

mnogo nagrad, a navajam jih le nekaj: 
leta 1997 je prejela prestižno nacionalno 
Steletovo priznanje za konzervatorstvo, 
nato leta 2009 Priznanje Mirka Šubica s 
strani Društva restavratorjev Slovenije. 
Leta 2010 je sledila stanovska Nagrada 

ZDSLU, nakar je še istega leta pri 
Obalnih galerijah Piran izšla avto-

ričina Monografija. Leta 2011 je prejela 
Zlati grb kot najvišje priznanje Občine 
Piran, leta 2019 pa Tartinijevo priznanje 
Občine Piran za njen večdesetletnen po-
memben doprinos kulturnega dogajanja 
v občini. Umetnica je prav tako članica 
društva Insula in ZDSLU. Bila je med ini-
ciatorji in organizatorji društva Prijatelji 
zakladov sv. Jurija Piran ter projektov 
Jaslice in Križev pot v piranskih cerkvah. 

Morda je prav ta 
večbarvna zračnost 
in hkrati krhkost 
stekla najprimer-
nejša in najdra-
gocenejša tvarina 
nekega vzvišene-
ga umetniškega 
sporočila, ki odraža 
neizrekljivo lepoto 
in plemenitost člo-
veških odnosov ter 
njihovo ranljivost, 
če ob rokovanju z 
njim ne gojimo po-
trebne previdnosti 
in sočutnosti. Kako 
podobni smo si s to 
snovjo, mar ne?

Zgoraj: Sveta 
družina in Jaslice;
spodaj: vitraži v 
cerkvi Device Marije 
Rožnovenske v 
Portorožu
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Glasba nas bogati, povezuje, združuje in se oglaša čisto povsod … 

PRIMORSKI GLASBENIKI 
SKOZI ČAS IN PROSTOR (5)
Skladatelj, zborovodja, narodni buditelj in publicist   
Josip Kocijančič (1849–1878)

Franc Križnar

Skladatelj, zborovodja, narodni bu-
ditelj in publicist Josip Kocijančič je bil 
rojen 16. marca 1849 v Kanalu ob Soči 
in je prav tam zelo zgodaj tudi umrl, 10. 
aprila 1878. Izhajal je iz preproste kmeč-
ke družine (oče Peter in mati Marija, 
rojena Kofol). Ljudsko šolo je obiskoval 
v rojstnem kraju, gimnazijo (1860–1869) 
v Gorici in tam je tudi maturiral (1869). V 
svojem kratkem življenju, komaj 29-let-
nem, je ustvaril številna posvetna (zbo-
rovska) dela. Ko je bil šestošolec, komaj 
12-leten, je v svojem rodnem Kanalu 
leta 1867 ustanovil v torjonu pri gostišču 
Križnič čitalnico. Z njo je začel Kocijančič 
utrjevati narodno zavest. Treba je pou-
dariti, da so takrat v Kanalu prevladovali 
italijanski vplivi, zato je tam »Kocijan-
čičeva« čitalnica igrala veliko vlogo pri 
ohranitvi slovenskega jezika, saj so pod 
njenim okriljem delovali pevski zbori, 
dramski in recitacijski krožek.
V glasbi je bil samouk. Kot tretje-

šolec-gimnazijec pa je že sam vodil 
dijaški zbor. Pobudo zanj sta mu dala 
bogoslovec Trepal s svojim izvrstnim 
bogoslovskim (pevskim) kvartetom in 
»oče« goriških Slovencev dr. Lavrič s 
svojimi navdušenimi govori. Šlo je za na-
rodno buditeljsko vnemo. S 40-članskim 
zborom je Kocijančič dosegel najod-
mevnejši uspeh na veliki besedi v Gorici. 
S pomočjo barona Pina, takratnega 
goriškega okrajnega glavarja, ki ga je 
Kocijančič na priporočilo gimnazijskega 
ravnatelja Holzingerja  poučeval sloven-

ščine, je odšel na dunajsko univerzo 
študirat pravo (opravil je 6 semestrov 
med letoma 1869 in 1873). Vendar mu 
študij ni šel od rok, zato je bil brez pra-
vega zanimanja in ambicij. Veliko bolj 
ali skoraj izključno ga je veselila glasba. 
Medtem, ko je študiral,  je vodil pevski 
zbor Slovenija. Na Dunaju (1869–1873; 
vmes je bil eno leto doma v Kanalu) 
se je težko preživljal. Odkar se je me-
cenu baronu Pinu zameril (ob volitvah 
za državni zbor), ga je največ podpiral 
Ignacij Gruntar. Študiju se je posvetil še 

Josip Kocijančič 
(foto: J. Ruwner, 
dLib.si, Zbirka 
upodobitev znanih 
Slovencev, NUK, 
Ljubljana)
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v letih 1875–1876 v Gradcu in tam opravil prav-
no zgodovinski izpit. V Gradcu je spet vodil petje 
Slovenskega pevskega društva. Enoletno prosto-
voljno vojaško službo je odslužil na Dunaju. Tudi v 
Kanalu je ustanovil odličen pevski zbor Kvartet in v 
njem sodeloval s svojim baritonom tudi kot pevec. 
Skrb za kvalitetno petje veje tudi iz Kocijančičevih 
kritičnih člankov, ki jih je objavljal v goriškem gla-
silu Soča (izhajala je v obdobju 
1871–1915). Pomembne zborov-
ske zasluge si je pridobil tudi s 
pobudo za ustanovitev Slavca – 
»pevskega zbora za vso Goriško« 
(1875–1879). Ta je prinesel 
kvalitetno prelomnico v pevskem 
razvoju celotne Primorske, ne 
sam, pač pa skupaj z Antonom 
Hribarjem (glavni dirigent) in 
Avgustom Arminom Lebanom 
(namestnik gl. dirigenta). Na 
prvem zborovem nastopu de-
cembra 1875 je med drugim so-
delovalo čez 130 pevk in pevcev 
s Tolminskega, Vipavske, Krasa in 
iz Trsta. Kot notarski koncipient 

je nekaj časa prakticiral pri dr. Kollerju v Kanalu. 
Na vojaških vajah se je na Opčinah pri Trstu med 
močnim deževjem tako prehladil, da ni več okreval. 
Mesec dni je deloval tudi pri dr. Geršaku v Ormožu. 
Že močno načet od bolezni je potem bolan doma v 
Kanalu še vedno prepeval, poučeval petje, saj je bil 
prvovrsten pevovodja. Zbiral je ljudske pesmi in jih 
prirejal za zbor ter samostojno skladal. Za Kocijan-
čičevo življenje je bila torej bolezen usodna, saj ji 
je potem že kmalu po prihodu iz Ormoža v rodni 
Kanal podlegel. Umrl je za jetiko.   
V glasbi je bil sicer nadarjen samouk. Odlikoval 

pa ga je »naravni čut za blagoglasno in neprisilje-
no vodenje glasov.« Veliko je pridobil na Dunaju 
v pogovorih s Tovačovskýim, tedanjim pevovod-
jem Slovenskega pevskega društva. Izdal je dve 
zbirki slovenskih ljudskih pesmi za moški zbor (42 
priredb), tj. Zbori in Slovenske narodne pesmi (Pra-
ga, 1876 in Ljubljana, 1877). Njegove izvirne skladbe 
so izšle šele po njegovi prezgodnji smrti. V zbirki 
Čuti v napevih (Ljubljana, 1881) je bilo osem Ko-
cijančičevih moških zborov. Te je posvetil Ignaciju 
Gruntarju. Tretji zvezek ljudskih pesmi je Kocijančič 
že pripravil za tisk. Po njegovi smrti ga je hranil Josi-
pov brat Karel, a se je pozneje izgubil. Kocijančičeve 
priredbe ljudskih pesmi so preproste, a zgledne. 
Kar je v njih najbolj vredno, je popolnoma ohranjen 
značaj ljudskosti. V sicer redkih izvirnih skladbah 
pa je bil Kocijančič otrok svoje dobe in se ni dvignil 
nad vrstnike ozrimoa sopotnike. V tem je nekoliko 
sentimentalen, zato pa v deklamaciji neprisiljen. 
V obliki ni bil popolnoma brezhiben, v melodiki in 
harmonizaciji pa  preprost. Njegova ljudska pesem 
je »svobodna, zdrava, naravna … preprosto otožna, 

kjer poje o žalostnih dogodkih, 
odkrito vesela, kjer poroča o 
veselih trenutkih življenja … 
takšna, kakor bi jo zapeli kmečki 
fantje.« Tako je bil prav Kocijančič 
prvi, ki je dal ljudski pesmi, kar 
ji gre. V tem je treba izpostaviti 
naslednje Kocijančičeve naslove: 
Vabilo, Njega ni, Oblačku, Slovo, 
Popotna pesem idr.

Zgoraj: Saša Šantel, Portret 
Josipa Kocijančiča, 1932, svinčnik, 
Akademija za glasbo, Ljubljana; 
levo: Kocijančičeva spominska plošča 
v Kanalu, kjer je delal in umrl (NUK, 
dLib.si).



MLADIKA  9 • 2020  |  59

IZ  TISKARNE

MLADIKA  9 • 2020  |  59

Sodobne tržaške pesnice, 
 Mladika, Trst 2020, 368 strani
Znanstvena monografija je izšla v 
sodelovanju z Znanstveno založ-
bo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Recenzirali sta jo prof. 
dr. Irena Novak Popov in prof. dr. 
Katja Mihurko Poniž. Avtorica, 

pisateljica in esejistka Vilma Purič v delu predstavi 
razvoj ženskega pesništva v Trstu in pesništva slo-
venskih avtoric v Italiji v drugi polovici 20. stoletja. 
Pesnice obravnava kronološko in generacijsko. V 
uvodnem delu oriše širši kulturnozgodovinski kon-
tekst v življenju Slovencev v Italiji in razčleni pojem 
tržaškosti v sodobni tržaški poeziji.

Izrečeno in zamolčano, Mladika, 
Trst 2020, 384 strani
V knjigi so zbrani zapisi srečanj in 
pogovorov pisatelja in novinarja 
Jožeta Horvata z avtorji in avto-
ricami iz obdboja med letnicama 
1992 in 2018.  Avtor se je z njimi 
pogovarjal in razpravljal o njiho-

vih knjigah, uspehih in dosežkih, zaustavil se je 
tudi ob različnih kulturnih dogodkih, opazoval jih 
je in si zapisoval o njihovem razpoloženju, razume-
vanju sodobnih umetniških in političnih pojavov. 
Uvodni zapis pripoveduje o srečanju z Nobelovim 
nagrajencem Petrom Handkejem, nakar si sledijo 
imenitna imena iz slovenske kulturne in umetniške 
srenje: Zorko Simčič, Boris Pahor,  Andrej Capuder, 
Taras Kermauner, Alojz Rebula, Stane Stanič, Bruna 
Pertot, Marjan Tomšič, in drugi.

Apokrif, Mladika, Trst 2020,   
160 strani
V postumnem delu, ki je izšlo ob 
drugi obletnici njegove smrti, se 
je Alojz Rebula preizkusil v novi 
literarni zvrsti, in sicer sprem lja-
nju in dopolnjevanju evangelj-
skih pripovedi z lastno domišljijo 

in razglabljanju o psiholoških značilnostih Kristusa 
in drugih evangeljskih protagonistov. Spremni 
besedi sta knjigi prispevala Ivo Jevnikar in aka-
demik dr. Milček Komelj. Barvno izdajo bogatijo 
reprodukcije del z likovnih kolonij na Sinjem vrhu 
Umetniki za karitas.

Na zmajevih krilih. Ljubljanski 
mozaik, Mladinska knjiga, Ljub-
ljana 2020, 296 strani
V novem avtobiograskem delu se 
Miroslav Košuta spominja obdob-
ja, ki ga je preživel v Ljubljani  v 
šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, najprej kot štu-

dent nato kot urednik. Ob osebni zgodbi avtor po-
nudi celo vrsto obrazov, ki ji je takrat srečeval (Niko 
Grafenauer, Sevtlana Makarovič, Marjan Rožanc …). 
Objavljene so tudi fotografije iz družinskega albuma.

Pot iz zelene doline, Mladika, Trst 
2020, 176 strani
Knjigi liričnih spominskih zapisov, 
dnevniških odlomkov in razmišljanj 
zdravnika, planinca in družbeno- 
političnega delavca Rafka Dolharja 
je spremno besedo napisal Danilo 
Sedmak. Avtor v avtobiografskem 

in mozaičnem delu obravnava tako notranje, intimne 
premike kot družbeno-politično dogajanje v življenju 
Slovencev v Italiji, s posebnim poudarkom na ob-
dobju od šestdesetih do osemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Zapise bogati izbor barvnih fotograij sveta 
Julijcev iz avtorjeva osebnega arhiva.

Zgodba mojega življenja, 
 Mladika, Trst 2020, 532 strani
Peta knjiga iz zbirke Zapisi iz 
zdomstva prinaša dragocene spo-
mine dr. Zdravka Kalana, sloven-
skega javnega delavca, ki realno 
in kritično slika svoje odvetniško 
delo v 30. letih prejšnjega stoletja, 

takratno stanje duha, razpad Jugoslavije aprila 1941 
in razkol med Slovenci, nato grozljiva doživetja v 
taborišču Dachau, delo proti režimu tik po vojni in 
prvo obdobje novega življenja v ZDA. Publicistka 
Alenka Puhar je v esej Podvojeni Dachau strnila svo-
ja spoznanja o tem, zakaj so nemški lagerji postali 
za jugoslovanski režim tako zelo občutljiva tema.

V TEJ RUBRIKI PONUJAMO SEZNAM NOVEJŠIH DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V ITALIJI

N. R.



60  |  MLADIKA  9 • 2020

PROSTI  ČAS

Mitja Petaros

SLOVENSKI ZLATNIKI

Slovenci imamo svojo lastno valuto 
le od leta 1991 (slovenski tolar), odkar 
smo pristopili v evroobmočje (leta 2007) 
pa lahko kujemo na evrskih kovancih 
svoje izbrane podobe. V skladu z za-
konodajo Evropske unije se v Sloveniji 
ob rednih tečajnih kovancih izdajajo 
bodisi spominski kovanci (ki so plačilno 
sredstvo po celem svetu in so na reverzu 
enaki tečajnim kovancem vrednosti 2 €) 
bodisi zbirateljski kovanci. Zbirateljske 
kovance izdajajo v Republiki Sloveniji 
največ dvakrat na leto. Izdelani so iz 
zlata, srebra ali drugih kovin; kovanci, ki 
niso iz žlahtnih kovin, so vrednosti 3 €, 
take kuje le Slovenija: od običajnih ob-
točnih kovancev se razlikujejo po barvi, 
premeru in teži; nominalna vrednost je 
izražena v evrih, vendar se nujno razliku-
je od nominalnih vrednosti tečajnih ko-
vancev. Zbirateljski kovanci so  zakonito 

plačilno sredstvo po svoji nominalni 
vrednosti na območju Republike Slove-
nije, medtem ko imajo v drugih državah 
le numizmatično vrednost.
V Mladiki smo skušali slediti razvoju 

slovenskega denarništva, tokrat pa bi 
opisali zlatnike, ki jih je Banka Slovenije 
doslej izdala v Republiki Sloveniji. Vsi 
zlatniki, ki jih je izdala Banka Slovenije, 
imajo enotne tehnične značilnosti: pre-
mer oziroma velikost kovanca je 24 mm, 
teža vsakega kovanca pa je 7 g, čistoča 
zlata je 900/1000 Au, torej je masa čiste-
ga zlata 6,3 g (gre za 22-karatno zlato), 
po evropski zakonodaji se take kovance 
smatra tudi kot naložbeno zlato.
Tolarskih zlatnikov je 22, izdani so bili 

ob naslednjih priložnostih (v oklepaju je 
leto izida):
- prva obletnica plebiscita o samostoj-
nosti in neodvisnosti Republike Sloveni-
je (1991),
- 400-letnica bitke pri Sisku, ko je krščan-
ska vojska premagala Turke (1993),
- 300. obletnica ustanovitve Academie 
operosorum labacensium, predhodnice 
SAZU (1993),
- 50-letnica ustanovitve Denarnega 
zavoda Slovenije v Črnomlju na Dolenj-
skem (1994),
- 1000-letnica smrti škofa Abrahama, 
ki je uporabljal Brižinske spomenike 
(1994),
- 50-letnica zmage nad nacizmom in 
fašizmom (1995),
- 100-letnica postavitve Aljaževega stol-
pa na Triglavu (1995),
- 150-letnica železnic na Slovenskem 
(1996),
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- 100-letnica olimpijskih iger moderne 
dobe (1996), 
- 5. obletnica osamosvojitve Slove-
nije (1996),
- 250-letnica rojstva barona in me-
cena Žige Zoisa (1997),
- 10. obletnica Republike Slovenije in 
tolarja – denarne enote samostojne 
Republike Slovenije (2001),
- 17. svetovno prvenstvu v nogometu 
v Koreji in na Japonskem – prvič se je 
uvrstila slovenska državna reprezen-
tanca (2002),
- 35. šahovska olimpijada – Bled 2002 
(2002),
- leto 2003 – Evropsko leto invalidov 
(2003),
- 60-letnica Zbora odposlancev sloven-
skega naroda v Kočevju (2003),
- 250-letnica rojstva barona, matema-
tika Jurija Vege (2004),
- 1000-letnica prve pisne omembe 
Bleda (2004),
- 100-letnica slovenskega filma 
(2005),
- 100. obletnica ustanovitve Slovenske 
sokolske zveze (2005),
- 250-letnica rojstva dramatika Antona 
Tomaža Linharta (2006),
- 150-letnica rojstva pesnika Antona 
Aškerca (2006).

Doslej so v Sloveniji izdali in izročili 
v obtok tudi 17 zlatnikov, ki imajo 
vrednost v evrih:

- predsedovanje Slovenije Evropski 
uniji (2008),
- 250-letnica rojstva duhovnika in raz-
svetljenca Valentina Vodnika (2008),
- 100-letnica rojstva slikarja Zorana 
Mušiča (2009),
- 100-letnica prvega poleta z motor-
nim letalom na Slovenskem – Edvard 
Rusjan (2009),
- 21. svetovno prvenstvo v smučarskih 
poletih v Planici (2010),
- Ljubljana – 10. svetovna prestolnica 
knjige (2010),
- 20. obletnica samostojnosti Republi-
ke Slovenije (2011),

- 40. svetovno prvenstvo v veslanju na 
Bledu (2011),
- Maribor – Evropska prestolnica kultu-
re (2012),
- 100. obletnica osvojitve prve slo-
venske olimpijske medalje – sabljač 
Rudolf Cvetko (2012),
- 300. obletnica velikega tolminskega 
punta (2013),
- 200-letnica rojstva fotografa Janeza 
Puharja (2014),
- 500. obletnica prvega slovenskega 
tiskanega besedila (2015),
- 150-letnica Rdečega križa na Sloven-
skem (2016),
- 100. obletnica Majniške deklaracije 
(2017),
- 100. obletnica konca 1. svetovne 
vojne (2018),
- 100. obletnica priključitve Prekmurja 
k matični domovini Sloveniji (2019).

Banka Slovenije ni izdala spomin-
skega zlatnika leta 2007, sicer je bilo to 
prvo leto, ko je Slovenija začela upo-
rabljati skupno evropsko valuto evro, 
ter v letih 1992, 1998, 1999 in 2000. 
Tolarski zlatniki imajo do leta 1997 no-
minalno vrednost (to je vrednost, ki je 
zapisana na novcu; Banka Slovenije jih 
po zakonskih določilih mora prodajati 
po višji ceni, kot je nominalna vred-
nost) 5.000 tolarjev, od leta 2001 do 
leta 2002 je nominalna vrednost 20.000 
tolarjev, od leta 2003 do zadnjega 
tolarskega zlatnika leta 2006 pa 25.000 
tolarjev. Slovenski evrski zlatniki imajo 
vsi enot no nominalno vrednost 100 
€. Naj kot zanimivost dodamo, da so v 
skladu s sklepom Sveta Banke Sloveni-
je (verjet no zaradi zvišanja cene zlata 
na svetovnih trgih) letos kar dvakrat 
spremenili prodajno ceno zlatnikov, saj 
se je prodajna cena dne 14. aprila 2020 
povišala na enotno ceno 340,00 €, dne 
14. avgusta 2020 pa na enotno ceno 
380,00 €, ki velja za vse zlatnike izdane 
od leta 2008 (kar jih morebitno ima še 
na zalogi Banka Slovenije).
Spreminjajo se tudi nakovane koli-

čine slovenskih zlatnikov: prve štiri (od 
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leta 1991 do prvega zlatnika leta 1994) 
so izdali v nakladi 2000 kosov, naslednjih 
8 v polovični količini 1000 primerkov, 
leta 2002 so dali v obtok po 500 tolarskih 
zlatnikov, leto kasneje po 300, leta 2004 
pa so zlatnik ob 1000-letnici prve pisne 
omembe Bleda nakovali kar dvakrat: 13. 
aprila 2004 so izročili v obtok 300 kovan-
cev, 7. junija istega leta pa še novih 500 
zlatnikov (prva in druga izdaja se razliku-
jeta le po zarezah na obodu, prvi jih ima-
jo 200, drugi pa 150). Tolarske zlatnike so 
od takrat izdajali v 1000 primerkih.
Slovenski evrski zlatniki imajo glede 

naklade podobno zgodbo kot tolarski: 
od prvega, nakovanega leta 2008 (ob 
predsedovanju Slovenije Evropski uniji), 
ki so ga dvakrat izdali – 3. januarja 2008 
v nakladi 2000 kovancev in 14. aprila 
novih 3.000 –, so nato nakovali po 6000 
zlatnikov, naklado pa so vsako leto nižali 
vse do zadnjega zlatnika leta 2019, ki je 
bil izdan v 500 primerkih.
Prvi slovenski tolarski zlatnik, ki so 

ga izdelali v Zlatarni Celje in izročili v ob-
tok 23. decembra 1991, so izdali v dveh 
različicah: ob leteči ptici je središče spi-
rale na nekaterih kovancih pod kljunom 
ptice, na drugih pa nad kljunom, ni zna-
no pa, koliko je posameznih primerkov 
vsake variante (skupno je bilo nakovanih 
2000 zlatnikov).
Banka Slovenije vsako leto razpiše 

javne anonimne natečaje za  oblikovanje 

likovnih in motivnih rešitev priložnost-
nih kovancev in izdaja novce, ki pri-
našajo v svet najrazličnejše slovenske 
kulturne, športne in zgodovinske 
znamenitosti in posebnosti. Škoda je le, 
da se odgovorne inštitucije ne zavedajo, 
kakšna odlična propaganda so take pri-
ložnostne izdaje za državo: z nerednim 
izdajanjem zlatnikov, s spreminjanjem 
naklad in kovanj ipd. so slovenski zlat-
niki postali med zbiratelji in numizma-
tiki nezanimivi. Nekatere države kot npr. 
San Marino, Vatikan, Malta, kneževina 
Monako, Luksemburg idr. pa krepko 
širijo svoj ugled in ponosno kujejo 
spominske in zbirateljske kovance, ki jih 
z velikim zadoščenjem zbirajo ljudje po 
celem svetu … Slovenija se mora očitno 
tudi na tem področju še marsičesa nau-
čiti od sosedov …
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»Vaš sin je najbolj priden učenec v 
razredu!« je rekla učiteljica materi, ki je 
prišla na govorilne ure.
»To ima pa po očetu. Oče je bil pred-

časno izpuščen iz zapora zaradi lepega 
obnašanja!«

b  l  a

»S Tonetom sva se tako močno spr-
la, da sem nanj zavpila, da ga nočem 
več videti!«
»In? Te je zapustil?«
»Ne, ugasnil je luč!«

b  l  a

»Moj pes je zelo inteligenten.«
»Res je. Sem že opazil. Ko si prislo-

nil puško k rami, jo je takoj ucvrl za 
bližnje drevo.«

b  l  a

»Učenec brez svinčnika je kakor 
vojak brez puške,« razlaga učitelj v šoli 
in nadaljuje: »Drago, kaj bi rekel, če bi 
na vojaških vajah zagledal vojaka brez 
puške?«
»Da je gotovo general.«

b  l  a

»Ali imaš še kakšnega bratca ali 
sestrico, mali?«
»Ne. Jaz sem vsi otroci, kar jih je pri 

hiši.«

b  l  a

»Zadnje čase sem precej bral o 
škodljivosti nikotina in alkohola.«
»In kako si se odločil?«
»Odslej bom manj bral.«

b  l  a

»Oprostite, ali ne dela v tej pisarni 
Janez Poredoš?«
»O, vi ste njegov stric! Janez je vče-

raj odšel na vaš pogreb.«

»Misliš, da bo nehalo deževati?«
»Doslej je še vedno.«

b  l  a

»Dragec, kaj naj ti prinesem s poto-
vanja?«
»Nič. Vesel sem že, da greš.«

b  l  a

»Boris, opiši mi hinavca!«
»Hinavec je tisti šolar, ki prihaja k 

pouku s smehljajem na ustih.«

b  l  a

»Ali veš, kaj imajo bolhe in cene 
skupnega?«
»Skupnega? … Ne vem.«
»Tako ene kot druge skačejo in … 

zelo potihem.«

b  l  a

»Kristina, ali ima tvoj mož vedno 
tako slaboten glas?«
»Ne, ne! Slišati bi ga morala kadar 

jé juho ali pa, kadar spi.«

b  l  a

»Luka, povej mi, zakaj so debeli 
ljudje vedno zelo prijazni?«
»Res je, in se ne kregajo. To je zato, 

ker so predebeli, da bi se pretepali, in 
pretežki, da bi bežali.«
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Od dne, ko smo zopet prestopili 
šolski prag, je minilo že kar nekaj 
časa. To pa še zdaleč ne pomeni, 
da smo se začeli vračati k nor-

malnosti: od tega trenutka se je 
namreč začelo spet širiti splošno 

zavedanje, da vse hudo ni še šlo mimo. Nošenje 
mask je tako še naprej obvezno, zdaj tudi spet na 
prostem. Pravila, ki so veljala že poleti, so postala 
še strožja. Stopili smo namreč v zgodovinsko ob-
dobje, v katerem spremembe ne prihajajo na dan 
počasi in postopoma, pač pa se nasprotno lahko 
znajdemo v trenutku, ko še sama država ne ve, ali 
se bo do naslednjega dne še kaj spremenilo.
Moramo pa priznati, da je bil čas samoizolacije za 
večino ljudi tudi obdobje, v katerem so se za tre-
nutek ustavili in se posvetili temu, čemur se prej 
zaradi pomanjkanja časa niso mogli; veliko si jih je 
vzelo čas za kuhanje in za peko, drugi so se podali 
k vsakodnevni telovadbi (na domu), tretji pa so se 
začeli ukvarjati z najrazličnejšimi hobiji.
Tako je bilo jasno, da je bil ta začasni zastoj za 
mnoge pozitiven, če ne celo potreben, saj se v 
današnji družbi prevečkrat poznajo posledice 
modernega, frenetičnega življenja. 
Kljub nekaterim pozitivnim aspektom pa je bilo to 
obdobje zagotovo negativno in je na naša življe-
nja imelo vsestranski vpliv. Takoj se je postavilo 
vprašanje osamljenosti in pomanjkanja osebnih 

stikov še predvsem pri tistih, ki so sami prestajali 
karanteno. Da smo v tem tako dolgem obdobju 
lahko sploh komunicirali med sabo, nam je bila 
v veliko pomoč tehnologija; vsak se je moral 
sprijazniti s tem, da so postali video klici in video 
konference nekaj običajnega. V zelo kratkem času 
smo prav vsi, od najmlajših do starejših, skorajda 
obvladali uporabo te »nove tehnologije«, o kateri 
smo prej le bežno slišali. Če smo se morali posa-
mezniki na splošno navaditi samostojne organiza-
cije in dela, pa so imele šola in seveda tudi ostale 
institucije veliko odgovornosti in pomembnih 
odločitev. Če na nastalo situacijo pogledamo z 
nekajmesečnim zamikom, se nam zdi, da je šola te 
nove odgovornosti vzela zelo resno in je premi-
šljeno sprejemala odločitve; nekatere šole so se 
organizirale že takoj, ko so zaslutile, da pouk za 
dalj časa ne bo več potekal v učilnicah.
Te krizne situacije so velike preizkušnje, v katerih 
lahko ugotovimo, ali je šola – prav tako, kakor dr-
žava – res pripravljena hitro priskočiti na pomoč.
Verjamem, da se bo to razgibano leto globoko za-
pečatilo v zgodovino, ker pa iz dneva v dan opaža-
mo, da se vse to  ni še končalo, moramo pogumno 
stopiti prihodnosti naproti in ne dovoliti, da bi nas 
zajela panika (saj ta ni nikoli prava rešitev). Ta čas 
nas lahko nauči, da smo vedno pripravljeni na hitro 
prilagajanje in na to, da nas vsak dan preseneti.

Vanja Vogrič

Senčne ter sončne
strani koronačasa 

– in kaj lahko od njih pridobimo



Boštjan: »Novica o okužbi na šoli me sama po sebi 
ni preveč razburila. Vedel sem, da bo treba pač na bris, 
da bo to malo neprijetno, a potrebno. Upal sem le, da 
bo rezultat brisa negativen. Žal mi je bilo le, da zaradi 
dvodnevne samoizolacije sošolec ni mogel izpeljati roj-
stnodnevne zabave, ki jo je načrtoval za soboto zvečer, 
poleg tega pa sem se moral odreči tudi skavtskemu 
dnevu odprtih vrat in pevskim vajam.«

Martina: »Iskreno povedano sem si pričakovala, da 
bo prej ali slej prišlo do tega, da bo kdo pozitiven in 
se zato nisem preveč začudila. Najbolj me je bilo strah 
tega, da bi bila na bris pozitivna tudi jaz in da bi tako 
okužila tiste, ki so okoli mene. Samega brisa se drugače 
nisem bala, saj je moja mama zdravnica in ga je bila 
 primorana narediti že večkrat. To me je pomirilo, saj 
sem točno vedela, kaj me čaka.«

Katerina: »Ko sem izvedela za novico, sem bila na 
treningu. Mama mi je poslala sporočilo, da naslednji dan 
ne grem v šolo in na trening, ker moram 
na bris. Zelo sem se prestrašila, ker sem 
mislila, da se je okužil kdo v moji družini. 
Ko sem izvedela, da se je zgodilo v šoli, 
sem se nekoliko pomirila. Zbala pa sem 
se, da sem se mogoče okužila na avtobu-
su, saj so vedno polni, in da sem okužila 
tudi svojo družino. Ko sem naslednjega 
dne stala pred zabojnikom, v katerem so 
mi kasneje odvzeli bris, sem se nekoliko 
bala, saj so mi vsi rekli, da zelo boli. Ko 

sem izvedela, da sem negativna, sem se pomirila, vendar 
izkušnja na splošno še zdaleč ni bila prijetna.«

Blaž o svoji izkušnji okužbe in karantene: »Izolacija 
je bila hujša  kot spomladanski lockdown, saj sem moral 
ostati popolnoma sam v svoji sobi in sem celo imel 
svojo lastno kopalnico. Po hiši se nisem smel sprehajati. 
Vsak družinski član je živel v svoji sobi. Ko je moral iz 
nje, je iz previdnosti vedno nosil masko, da bi omejil ne-
varnost okužbe. Tudi prehranjeval sem se le v svoji sobi. 
Jedel sem s plastičnih krožnikov, ker so mi tako sveto-
vali na zdravstvenem uradu. S sošolci sem bil stalno v 
stiku, pa čeprav na daljavo, videvali smo se med vide-
opoukom in tudi popoldne. K sreči nisem imel hujših 
simptomov, tako da sem lahko nemoteno sledil pouku 
in poklepetal s sošolci in prijatelji. K sreči je tudi dežev-
no jesensko vreme primerno, da človek ostane doma. 
Ker se nisem slabo počutil, se mi je zdelo, kot da sem 
prebolel navadno gripo, zato se psihično nisem breme-
nil preveč. Mislim, da je vsaka izkušnja, ki jo doživimo, 

del naše osebne zgodovine. Ta 
izkušnja me je naučila, da naše ži-
vljenje ne more ostati nespreme-
njeno. Vse, kar ni nujno (srečanja, 
druženja, sestanki …), bi morali 
v tem času opustiti, saj se lahko 
le tako branimo pred novimi 
okužbami, ki lahko ogrožajo nas 
in naše bližnje.«

Luna Callin

Koronavirus na šoli: dijaki o 
neprijetni izkušnji strahu, brisov in karanteni

Okuženi dijak:Okuženi dijak:
»Izolacija je bila slabša »Izolacija je bila slabša 
kot spomladanski lockdown.«kot spomladanski lockdown.«

Novica o okužbi s koronavirusom na šoli že mesec dni po začetku pouka sploh ni bila več novica. Primere so 
namreč kmalu začeli odkrivati vsepovsod. Slovenske šole v Italiji niso (bile) nikakršna izjema. Do prvega primera 
na naših šolah pa je prišlo v petek, 2. oktobra, ko so na liceju Franceta Prešerna v Trstu potrdili pozitiven bris na 
koronavirus pri osebju. Posledično so naslednjega dne odredili odvzem brisa pri vseh dijakih, profesorjih in oseb-
ju, s katerimi je okužena oseba v zadnjih dneh imela tesnejše stike. Ostali dijaki smo tistega dne imeli reden pouk 
in nihče od profesorjev nam ni ničesar omenil, kot da se ne bi nič zgodilo. Istega večera je zdravstveni urad potrdil 
še pozitivna brisa dveh dijakov klasične smeri. Vsi dijaki in profesorji njunih razredov so morali pouk nadaljevati na 
daljavo zaradi obvezne previdnostne karantene. V soboto, 10. oktobra, pa so se na šolo lahko vrnili vsi profesorji, 
katerih brisi so bili 3. oktobra negativni. V preventivni izolaciji je v tem trenutku (20. oktobra, op. ur.) še 12 oseb. 
Za mnenje o tem, kako so doživeli novico o okužbi na šoli, čakanje na odvzem brisa in na rezultate ter kako so pre-
stali karanteno, smo vprašali nekatere dijake liceja, ki so šli skozi omenjeno izkušnjo, eden izmed njih (zadnji med 
intervjuvanci) pa je bil tudi pozitiven na koronavirus, kar pomeni, da je doživel karantensko obdobje v celoti.



O brisu
… �  nočnih m� ah, ki ga 

sp� mljajo p� j �  potem!

V tem času je govor le o enem: o koronavirusu, o posle-
dicah, ki jih bo pustil, o katastrofah, ki jih je že povzro-
čil. Zato vsi ljudje pred njim trepetajo. Obstaja pa še 
nekaj slabšega od samega virusa, o čemer pa nihče ne 
spregovori. To se verjetno dogaja, ker je vsakogar groza 
sploh izgovoriti tisto besedo. Nekako kakor v knjigah o 
Harryju Potterju, v katerih si čarovniki ne upajo izgo-
voriti ime Mrlakeinsteina. V našem primeru seveda ni 
fantazija, je realna situacija, v kateri so ljudje terorizi-
rani od te nesreče: od brisa! Kdor tega ni še doživel, se 
lahko še smeji; naj se kar krohota, bo že videl! Morate 
mi verjeti. To je nekaj grozljivega!
Predstavljajte si: zazvoni ti pametni telefon, na zaslo-
nu vidiš, da te išče neka goriška stacionarna številka. 
Takoj posumiš in že te začne stiskati v trebuhu. Pot 
se kar zliva s čela, skoraj že kakor Niagarski slapovi. 
Roke se pričnejo tresti. Začneš dvomiti vase in iščeš po 
spominu, kaj si nakuril, da te išče stacionarna številka, 
kar naenkrat se ne spomniš več, če si izklopil plin v 
hiši. Pomisliš, ali si kdaj prečkal cesto, ne da bi hodil 
po zebrah. Sedaj ti pleše po možganih toliko misli, da 
ne veš več, kaj je res in kaj ne. Z oblakov te na trdna 
tla povleče prijatelj, ki ti po stokratnem zvonjenju 
telefona s kolesom povozi nogo in te spomni, kako se 
pritisne na gumb, ki omogoči odgovor na klic. Približaš 
telefon k ušesu, pa te resni ženski glas vpraša, če si res 
ti na drugi strani. Takoj se sprostiš, saj če pozna tvoje 
ime, zelo verjetno ne bo nič hudega. V par sekundah 
razmišljanja pa ti zastane kri, ker v nobeni celici tvojega 
spomina ne najdeš osebe, znanke ali kogarkoli, s katero 
lahko asociiraš tisti glas. Ona se seveda ne predstavi in 
to te spravi v še večjo zadrego. Čeprav si še v dvomu, 
ali bi prekinikil klic ali ne, se odločiš, da se boš umiril 
in poslušal. Gospa ti namreč že pol ure brblja v uho, a 
ti nisi od tega odnesel nič – razen en esame besede: 
beseda, ki si jo prav jasno zaznal, je … koronavirus! 
Ne da bi preveč razmišljal o posledicah, začneš na vse 
mimoidoče kričati na ves glas, naj ti vsi stojijo daleč, saj 
si okužen s covidom-19. Ljudje s kolesi se pričnejo zabi-
vati v stebre ob cesti, avtobusi trobiti nanje, avtomobili 
zavirati, da te cviljenje ogluši … Brez zavedanja o tem, 
kaj si storil, se povrneš h klicu in k monotonemu, for-
malnemu ženskemu glasu, ki ti je pravkar sporočil, da 
boš moral tega in tega dne na odvzem brisa. Do takrat 
pa doma v izolaciji! Z avtobusom se pripelješ domov s 
peklenskimi bolečinami v nogah, saj si moral vso pot 
prestati ne stoje ne sede: stoje je namreč prepovedano, 
sedenja pa si se strašansko bal. Tako si z zadnjico ostal 
na pol poti, kakih 10 centimetrov od sedala … Pred 
hišnim pragom z masko na obrazu pokličeš mamo z 
mobilnim telefonom, naj ti prijazno odpre duri. Čeprav 
ima tvojo številko shranjeno v telefonu, ne prepozna 
glasu, ker imaš pokrita usta. Posledica tega je, da začne 

noreti po kuhinji in iskati največjo ponev, da bi se bra-
nila proti domišljiskemu tatu. Takrat s palico potrkaš po 
oknu in se ji prikažeš. Čeprav je tvoja mama, vsekakor 
zardi, ker se zaveda, da boš imel zelo zanimivo zgodbo 
o mami s ponvo, ki jo boš lahko pripovedoval naprej. 
Ponižno odklene vrata in ti brez razlage stečeš v svojo 
sobo in se vanjo zacementiraš. Biološki starš, ki te je 
opazoval, ko si se nerodno skoraj zakotalil po stopni-
cah, seveda pride do tebe in ti postavi 31 vprašanj, kot 
so: »Dragi sinko, si žalosten zaradi kake punce?« ali pa 
»Če te karkoli skrbi v zvezi s spolnostjo, življenjem ali 
življenjem po določeni starosti, ti lahko pojasnim.« Po 
petnajstih minutah, med katerimi ji izza zabarikadira-
nih vrat skušaš seči v besedo, jo končno preglasiš in ji 
poveš o tistem klicu, ki je spremenil dan v nočno moro. 
Ko zaključiš monolog, ni v zraku slišati niti brenčanja 
komarja, ki že štiri mesece preletava sobo. Začenjaš se 
spraševati, če je gospodinja hiše zaspala ali pa če je je 
morda padla v nezavest. Kličeš jo, a brez odziva. Previd-
no odpreš vrata, a nje ni nikjer več. Stekla je v trgovino 
po tono razkužila, napisala pravilnik in natisnila hišni 
načrt, kamor je narisala pot, ki jo lahko prehodiš od 
sobe do stranišča, ki se je kar naenkrat presenetljivo 
preselilo pod okno v tvoji skromni sobi.
Veš, da boš moral preživeti v tisti »palači« iz štirih zidov 
pol meseca, zato se kar hitro sprijazniš s tem. Svobodo 
boš lahko okusil samo, ko se boš odpeljal na bris, čeprav 
bi raje ne šel. Tu se nočna mora namreč le še poslabša!
Prvič, ko se znajdeš pred zabojnikom, se ti tresejo 
noge in še kaj zraven. Pokličejo te z odprtimi rokami in 
nasmehom – zlobnim nasmehom pod masko. Ponudijo 
ti stol in z bičem ukažejo, naj  odpreš usta. V terorju jih 
odpreš pod masko in s tem zaslužiš ponovno kričanje. 
S trepetajočo roko si jo snameš. Ne da bi bolničarka po-
čakala, da se mentalno pripraviš, ti vtakne polmetrsko 
palčko v ustno odprtino, tako da lahko ostro opazuje 
zajtrk, ki ti počasi leze navzgor po grlu. Tik pred izbru-
hom vulkana prikliče ponovno k sebi roko in palčko po-
tisne še v nosni odprtini. Na rahlo ti požgečka možgane, 
da te sploh spomni, da jih še imaš. Nato ti zagrozi in te 
pošlje skozi vrata, ki jih za tabo z brco zaloputne.
Drugič, ko jih greš spet pozdravit in jim dovoliš, da 
ti odvzamejo slino, so že bolj prijazni. Tretjič pa te že 
poznajo. Komaj te opazijo, ti pripravijo skodelico kave z 
narezkom in kro� . Po takih izrednih, čarobnih, mavrič-
nih izkušnjah te telo skorajda že sili, da ponovno greš 
na odvzem bris. V zameno se lahko veselo in svobodno 
sprehajaš po mestu. Telefon pa imaš odslej utišanega v 
žepu, da ne bi slučajno odgovoril na klic tiste prečudo-
vite ženske, ki ti je prijazno ponudila možnost izkusiti, 
kako je v zaporu.

Ivan Boškin



KARANTENA 2.0KARANTENA 2.0
Kaj smo se mladi naučili 

iz prvega vala?

Nataša Močnik, 3. 
razred Državne-
ga tehničnega 
zavoda Žige Zoi-

sa (smer gradnja, 
okolje in prostor)

Menim, da se je italijanska vlada 
pravilno odločila, ko je odredila 
karanteno, vendar bi se morali 
po mojem mnenju strogih pravil 
držati tudi poleti, saj se situacija 
zdaj stalno slabša in bomo kmalu 
spet v karanteni. V času karantene 
se je spremenila moja metoda 
študija, saj nam profesorji dajejo 
več nalog in si moram zato bolje 
organizirati čas. Izkušnja zame ni 
bila pozitivna, ker se pri sledenju 
učnih ur na računalnikih težje 
koncentriramo in razumemo manj 
snovi kot v šoli.

Pa smo spet tam. Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so ponovno v veliki meri 
spremenili naša življenja, družbene navade in način učenja. Marca so šole do poletnih počitnic 
zaprle svoja vrata, šolske ure so se tako preselile k dijakom na dom, kjer so profesorjeve razlage 
spremljali preko spleta. Poletni meseci so biti zopet brezskrbni, začetek šolskega leta pa je dobro 
obetal, saj so se vsi spet vrnili v šolske klopi. Pa vendar so se sedaj razmere tako poslabšale, da 
morajo višješolci pouku spet slediti od doma. Z mladimi smo se pogovorili o tem, kako so doživljali 
začasno prekinitev socialnih stikov, kaj menijo o vladnih ukrepih za preprečitev širjenja virusa in 
kaj so se naučili v obdobju spomladanske karantene. Predvsem to zadnje jim bo verjetno prišlo 
ponovno prav.

Luka Štrukelj, 3. 
razred Ško� jske 
gimnazije Vipava
Med karanteno 

sem pridobil nekaj 
novih veščin, predv-

sem bi izpostavil boljšo samoorga-
niziranost in nove ideje za krajšanje 
časa. Še vedno tudi redno prebiram 
knjige. V tem času je bilo bolj po-
membno, da sem si dobro razpo-
redil čas in da sem dobro zapolnil 
prosti čas, ki smo ga bili primorani 
preživeti brez prijateljev. Meni je 
bila ta izkušnja precej zahtevna, saj 
se ljudje boljše počutijo v družbi. 
Vendar je bilo v dobrobit vseh 
potrebno potrpeti tudi to. Italija je 
bila ena izmed prvih držav, ki jo je 
prizadela epidemija koronavirusa 
in prav tako ena izmed prvih, ki je 
sprejela določene ukrepe. Vsaka 

država je sprejela razno-
vrstne ukrepe za 
zaustavitev širjenja 

virusa in v interesu vseh je bilo, da 
se širjenje čim bolj omeji. Sam sem 
po prehodu na »običajen« način 
izobraževanja opustil tehnološke 
in elektronske naprave v te name-
ne. Zagotovo pa učenje na daljavo
predstavlja tudi pozitivno izkušnjo, 
saj smo se vsi naučili uporabljati 
spletne učilnice in ob tem morda 
ugotovili, da nam računalnik ne 
more nadomestiti medosebnih sti-
kov in da je potrebno elektronske 
naprave za trenutek tudi odložiti.

Carlotta Cupin, 5. 
razred Državne-
ga znanstvenega 
liceja Franceta 

Prešerna (smer 
uporabne znanosti)

V času karantene sem razumela, 
da četudi ne počnem tisoč stvari na 
dan, sem lahko v harmoniji sama s 
sabo. Izolacija mi je bila  pomembna 
izkušnja, saj sem razumela, da 

Foto: Jernej Močnik in Manuel Gec



sem izgubljala preveč časa z 
nepravimi prijatelji. Menim, da so 
bili vladni ukrepi pravilni, vendar 
preveč »idealizirani«. Ljudje so se 
jih težko držali in se niso trudili, 
da bi jih spoštovali. Ko se je odnos 
državljanov do njih spremenil, smo 
dosegli rezultat, ki smo ga želeli. 
Med karanteno sem se naučila, da 
sem lahko včasih cel dan na kavču 
pod odejo in da nisem vedno tako 
»histerična«.
Moja metoda študija se je vedno 
naslanjala na tehnologijo, saj sem si 
že prej veliko pomagala z računal-
nikom. Sicer sem se med učnimi 
urami preko spleta naučila sama 
predelovati program le s pomočjo 
knjige (brez razlage profesorice, ker 
je iz enega ali drugega razloga nis-
mo imeli) in to je po mojem korist-
no tudi za bodočnost na univerzi.

Julija Cotič, 5. 
razred Znanstve-
nega liceja Simo-
na Gregorčiča

Med karanteno 
sem učinkoviteje 

izkoristila prosti čas. Izboljšala sem 
se v organizaciji dnevnih opravil 
in šolskih obveznosti. Kljub ritmu 
novega šolskega leta in drugačnim 

okoliščinam skušam ohranjat i pri-
dobljene dobre navade. Vesela sem 
na primer, da sem lahko knjigo spet 
vključila v svojo rutino. Po obdobju 
zaprtja pa sem omejila nakupo-
vanje po spletu in se odločila, da 
bom podpirala lokalne in domače 
dejavnosti, ki doživljajo pokoronsko 
krizo. 
Karantena je bila zame tudi prilož-
nost, da sem še okrepila odnose 
v družini, kar je bilo v normalnih 
pogojih težko zaradi številnih ob-
veznosti, ki jih ima vsak. Priznam, 
da so za ta kratek čas brat in sestri 
nadomestili srečanja s prijatelji, ki 
pa sem jih vseeno zelo pogrešala.
Čeprav mi je učenje na daljavo v 
večji meri ugajalo, se vseeno držim 
svojih starih metod, ki pa seveda 
ne izključujejo rabe elektronskih 
naprav. Iz lastne izkušnje lahko po-
vem, da nam te večkrat pomagajo, 
a ne nadomestijo popolnoma 
profesorjeve prisotnosti in pouka 
v razredu.
Kar se tiče vladnih ukrepov za 
omejevanje širjenja covida-19, 
mislim, da se je država dobro odre-
zala glede na to, da je pred vsako 
novo situacijo težko odločati. 
Prepričana sem, da se učinkovitost 
ukrepov pokaže po tem, ko in če 
se jih ljudje držijo.

Sophia Bark, 3. 
razred Družbeno-
-ekonomskega 
liceja Antona 

Martina Slomška
V karanteni se mi 

je ponudila priložnost, da sem se 
globlje spoznala. Ugotovila sem ve-
liko novih stvari o svojem značaju 
in interesih. To, da se nismo mogli 
v živo srečevati s prijatelji, me ni 
preveč motilo, ker sem prijateljske 
odnose ohranjala preko telefona 
in spleta. Vseeno sem pogrešala 
prijatelje, vem pa, da je bilo to ob-
dobje še toliko težje za tiste, ki so 
bolj družabni. Od karantene so mi 
ostale nekatere slabe navade, kot 
npr. predolgo spanje in pomanjka-
nje motivacije. Zdaj se bom skušala 
teh razvad čimprej znebiti in lahko 
rečem, da se bom letos bolj potru-
dila kot lani. 
Moja metoda učenja se ni dosti 
spremenila, in kot sem že omenila, 
mi je lockdown pustil več nega-
tivnih posledic. Moje tehnološke 
kompetence se niso spremenile, 
saj sem pri pouku na daljavo samo 
pritisnila na link, da bi se pridružila 
spletni učni uri.

Sodelovali so: Urška Petaros, 
 Karin Mosetti, Jakob Tul in 

Jernej Močnik

Foto: 
Manuel Gec



SLOVENSKI KULTURNI KLUB

Utrujeni žarki sončnega zatona so se ovijali z me-
glo, ki je bila prilepljena na tla kot težek tepih. Oro-
šena okna so kazala na kamnito stezico, okoli katere 
so se razširjali veliki urejeni vrtovi. Vedno gostejša 
megla je ugašala zadnje sončne žarke, spuščale so se 
nočne zavese.

Motna senca je skočila iz teme, bil je jelen. Skočil 
je pred avtomobil in čas se je upočasnil; mišice so 

bile napete, košat rjavkast kožuh se je naježil od stra-
hu. Mogočni rogovi so se zavihteli visoko v nebo. Za 
hip me je pogledal, opazil sem noro iskro v njegovih 
očeh. Sledil je močan trušč, potem pa tema.

Glava me je bolela, slišal sem čudne glasove, kot 
tisoč šepetov, ki so me zaman klicali. Odprl sem 
oči, rahla sončna svetloba je osvetljevala prizorišče, 
jutranja zarja mi je žgečkala mrzel obraz, rosa je 

Čas hiti

Načrti za  bodočnost?
Obiskujem četrti letnik trgovske smeri 
zavoda Ž. Zoisa. Po končani višji šoli se na-
meravam vpisati na ekonomsko fakulteto v 
Trstu in se tako usmeriti v poslovni svet.

Veliki pisatelj Alojz Rebula je v intervju-
ju, namenjenem zmagovalcem literarne-
ga natečaja SKK, pred leti svetoval, naj 
tisti, ki hočejo rasti v kvaliteti pisa nja, 
čimveč berejo. Ali morda ti to delaš? 
Se popolnoma strinjam s trditvijo avtorja, saj nam bra-
nje daje besedni zaklad in izboljša tehniko pisanja. Všeč 
mi je branje, a po pravici povedano bi bilo bolje, da bi 
bral kaj več.

Pišeš tudi, ko nimaš spodbude literarnih natečajev?
Pisanje je ustvarjanje, tako da ustvarjam, ko se zamislim 
v kaj zanimivega.

Vsi tvoji nagrajeni prispevki spadajo v zvrst fanta-
stičnih zgodb. Ali boš nadaljeval s to zvrstjo? 
V svoje prispevke rad vstavljam nekaj domišljije, saj rad 
potujem na krilih domišljije. Vsekakor rad pišem tudi 
druge zvrsti.

Katero knjigo bi poleg del Rowlingove svetoval v 
branje mladim?
Svetoval bi zbirko Conana Doyla o Sherlocku Holmesu.

Kateri je tvoj najljubši � lm? 
The Wolf of Wall Street.

(Zgodovinska) osebnost, ki jo najbolj 
občuduješ?
Homerjev Odisej iz grške mitologije.

Pomenjljiv je bil tvoj odgovor v prejš-
njem intervjuju, ko si povedal, da te 
 najbolj veseli druženje s  prijatelji. 
Misliš, da ima človek lahko dosti prijate-
ljev, ali pa se strinjaš s tistimi, ki pravijo, 
da ima vsakdo lahko samo nekaj pravih 
prijateljev? 

Lepo je seveda imeti veliko prijateljev. Malo pa je pravih 
prijateljev, saj je nemogoče, da bi vsem zaupal.

V tvojih prispevkih je prisoten tudi odnos med fan-
tom in dekletom, ki je nakazan z rahločutnostjo. Kaj 
misliš o ljubezni? Je zate pomembna?
Ljubezen je najvažnejša vrednota, ki jo pozna svet, brez 
katere bi družba ne mogla napredovati.

Verjameš, da je med fantom in dekletom možno tudi 
samo prijateljstvo? 
Seveda, saj imam veliko prijateljic.

Nam zaupaš, katere so tvoje sanje? 
Rad bi odprl start up in se potem osredotočil na pomor-
ske posle.

Boš sodeloval tudi na letošnjem literarnem natečaju 
Slovenskega kulturnega kluba, ki bo razpisan v teh 
dneh? 
Da, tudi to leto bom z veseljem sodeloval.

Začenjamo z objavo prispevkov, ki so bili nagrajeni na literarnem natečaju SLOVENSKEGA 
 KULTURNEGA KLUBA v šolskem letu 2019/2020 in sicer najprej s prozo.
Komisija, ki so jo sestavljali Majda Artač, Lučka Peterlin in Jurij Paljk, je podelila prvo nagrado v 
prozi JAKOBU GRUDNU. Svojo izbiro je takole utemeljila:

 Nekaj strani dolga fantazijska zgodba z naslovom Čas hiti odkriva že precej veščo piščevo roko in 
dobro poznavanje značilnosti te zvrsti. Kljub temu da se dogajanje odvija na meji med realnim in 
domišljijskim svetom, so zapleti in razpleti smiselni in razvoj dogodkov ima svoj logični potek.
Izražanje je bogato, jezik pravilen.



objemala okna avtomobila. Bilo je nekaj drugačnega, 
nekaj se je zagotovo spremenilo … Na sebi sem imel 
star plašč in pod njim elegantno obleko. Na glavi sem 
nosil cilinder. Ne spominjam se,  da bi ga kdaj imel. 
Iz žepa je visela zlata ura, ki je kazala sedmo in osem 
minut. Najbolj  osupljiva stvar je bil avtomobil, ki 
nikakor ni mogel biti moj. Bil je to luksuzni starodob-
nik. Stopil sem iz avta in se še bolj začudil, saj je v 
bližini mogočni jelen umirjeno jedel travo.

V ozadju je stala ogromna razkošna palača, neka-
teri deli sten iz belih glajenih kamnov so bili prekriti z 
odejo listja. Visoka okna z rdečimi zavesami so skri-
vala notranjost. Velik park je obdajal hišo in stezica iz 
belih kamenčkov je peljala do vhoda. Rahel vetrič je 
odnesel z dreves še zadnje rdečkaste in oranžne liste, 
ki so kot perzijska preproga prekrivali vrt.

Jelen je ostro pogledal in se nato sprehodil do 
vhoda hiše, porinil težka lesena vrata in vstopil v  
dvorano. »To ni mogoče«, sem si mislil. Iz goreče 
radovednosti sem vstopil še sam. Porinil sem vrata  
in osupnil.

Bogato pohištvo iz začetka 20. stoletja je krasilo 
notranjost. Prostoren salon se je odpiral na levi stra-
ni. Bilo je več mehkih kavčev in mizic polnih razno-
likih draguljev. Stena nasproti oken je bila prekrita 
s policami, polnimi s knjigami vseh vrst in velikosti. 
V razkošnem ognjišču iz belega marmorja so plesali 
veliki plameni. Na drugi strani dvorane je stala dolga 
miza, okoli nje vsaj dvajset stolov, na steni zraven 
nje so viseli nenavadni portreti, ki so me spominjali 
na nekoga. »Res, čudno«. Skoraj zasmejal sem se, a 
se nato prestrašil: portret, ki je stal na sredini, mi je 
bil res podoben, tako na levi kot na desni so bile tri 
slike. Na levi strani so bile slike otroka, najstnika in 
odraslega človeka. Vsi so mi bili podobni. Na desni 
sta bili dve starejši osebi, ki sta mi bili prav tako 
podobni. Na zadnji sliki je bilo le črno platno.

Spravil sem se iz sobe, ki je razkazovala moje 
življenje. Srce mi je bilo na čuden način, mrzle 
kaplje so mi drsele za vrat.

Otroški jok je ustavil razmišljanje in pritegnil 
mojo pozornost. Tekel sem po stopnicah v zgornje 
nadstropje proti krikom, ki so bili vedno močnejši. 
Znašel sem se pred vrati z zlato okroglo kljuko, na 
katerih je bila tablica: »James - 1890«. Moje ime in 
moj datum rojstva.

Vstopil sem in začel padati v neznano, dokler 
nisem pristal na mrzlem in trdnem dnu, udarca nisem 
sploh občutil. Okoli mene je bilo več oseb, oblečene 
so bile v bele halje. Bilo je, kot da me nihče ne vidi 
in kot da bi nihče ne slišal mojega padca. Nov prostor 
je bil podoben bolnišnici, v njem je bilo več majhnih 
postelj. Nagnil sem se in zagledal dva novorojenčka, 
najbrž sta bila dvojčka. Na posteljicah sta bili napi-
sani dve imeni: James in Allison. Prav gotovo sem 
bil eden od dvojčkov, kdo pa je bila Allison? Res 

čudno, saj je tudi moji ženi ime Allison. Oba sta se 
jokala, nista si bila zelo podobna, razen oči, ki so bile 
sive z modrimi lisami. Ostal sem tam za nedoločen 
čas, morda nekaj ur. Prišla je noč in prinesla temačen 
obris. Senca je ugrabila malega Jamesa s postelje. 
Zakričal sem, da bi jo ustavil, a vedel sem, da me ne 
sliši in ne vidi. Senca pa se je obrnila, me pogledala v 
oči, se zarežala ter izginila z otrokom v rokah.

Ponovno sem padal v prazno in znašel sem se v 
palači pred vrati spomina. Jokanje je izginilo. Dolga 
rdeča preproga je kazala pot do sobe, iz katere je 
prihajala nenavadna svetloba. Radovedno sem se ji 
približal.

Vstopil sem v okrogel salon, težke zavese so 
skrivale sončno svetlobo. Luči, ki so visele s stropa, 
so izžarevale rahel in utripajoč sijaj in osvetljevale 
strop. Ta je bil poslikan z mnogimi galaksijami in 
zvezdami. Na preprogi je stala steklena omara, v ka-
teri je lebdel zlat globus. Nisem se ga mogel dotakni-
ti, ker je bila omarica zaklenjena.

Iz druge sobe me je klical nežen glas, ki mi je bil 
znan. Bila je lepa pesem dekleta s čudovitim glasom, 
ki je priklical iz preteklosti dragocene spomine in 
skoraj sem se znašel na dišečem in čarobnem travniku.

Ne da bi se zavedal, sem vstopil v sobo, iz katere 
se je vil nežen zvok, vodil me je nazaj v  preteklost, 
podoživljal sem lepe in brezskrbne trenutke iz mla-
dosti, ko je vse dišalo po ljubezni.

Dekle in fant sta se lovila na pšeničnem polju, 
dekle se je smejalo in bežalo. »Allison, ustavi se!«

Prijel jo je za roko in jo potegnil k sebi. Porinila 
ga je in oba sta padla na tla eden na drugega z nas-
mehom, ki jima je krasil zadihana obraza.

Bila je čudovita, ovita v belo laneno obleko, ki je 
objemala njeno nežno zarjavelo kožo. Nasmeh, bel 
kot sneg, se je lesketal na njenem obrazu in sive oči 
so ga intenzivno gledale. Mehki lasje, ki so ji nežno 
padali na ramena, so bili oranžni in dišali po meti.

»Ne prenašam te več, moj dragi James,« ga je 
šaljivo oštela in ga nato poljubila.

V vrtincu pšenice, ki se je bleščala v sončnem 
zatonu, sem se ponovno pojavil na hodniku. Spre-
hajal sem se po hiši zaslepljen z mislimi, prečkal 
različne sobe in hodnike, ne vedoč, kam bi šel. 
Skušal sem razkriti pomen tega nesmiselnega labi-
rinta spominov. Kje sem? V kateri dobi se nahajam? 
Kako je to mogoče?

Naletel sem na vrata, ki so se odpirala na dvorišče 
in se znašel v čudovitem vrtu. Tla so bila sestavljena 
iz velikega mozaika belih in modrih kamenčkov, ki 
so ustvarjali stezice, ki so se prepletale med drevesi 
in grmičevjem.

V sredini je bil vodnjak, ki je brizgal vodo v 
bazen. Okrašen je bil z zlatimi vzorci in čudnimi 

(dalje F)
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simboli. Svež vonj po rožah mi je žgečkal nosnice 
in za seboj  sem zaslišal rahel tresljaj.

Obrnil sem se in zagledal veliko peščeno uro 
z majhnimi kamenčki, ki so padali. Postavljena je 
bila pod latnik, obdan z rožami. Radovedno sem 
se dotaknil ure. Tla so se naenkrat stresla in hripav 
glas je spregovoril iz podzemlja, na tleh so se po-
javile besede iz peska.

»Čas te je ugrabil in prelomil pot znanja. Potek 
svojega življenja sedaj opazuješ. Ključ do izhoda 
pa je še vedno neznan. Vrata spomina se bodo 
kmalu odprla, zlati ključ boš moral najti, če se 
boš hotel vrniti v svet. S tremi obrati sveta boš 
premagal tok spomina. V nasprotnem primeru te 
bo ladja pripeljala nazaj in ob naslednjih sanjah 
te bo črna tančica obdala.«

Rahel veter je razpršil besede prerokbe, ki so 
izginile v zraku. Imel sem kurjo polt. Trepetal 
sem, vrtna vrata so zaškripala, stopil sem naprej. 
Mrzlična zmeda me je posrkala v novo okolje.

Prostor je bil enak tistemu iz prejšnjega spo-
mina, moj in Allisonin obraz sta bila starejša 
in žalostna, čeprav še vedno mlada. Moj obraz 
so obkrožale sivkaste sence, močno sem stiskal 
časopis, da so se mi roke tresle in prsti so bili beli.

Ona me je močno držala za roko in solze so ji 
tekle po obrazu. V časopisu je bila objava, ki je 
povzročala strah; začetek prve svetovne vojne. Jaz 
in drugi mladeniči smo morali v vojsko in se boriti 
za domovino. Najin otrok se sploh ni zavedal, kaj 
se dogaja, nedolžno se je smejal metulju, ki mu je 
letel okrog obraza.

Prizor se je spremenil in tako kot metulj sem 
tudi sam letel. Tokrat sem osebno doživljal trenu-
tek, vozil sem vojaško letalo. Srce mi je trepetalo, 
v glavi sem spet imel vojne strahove in pljuča 
so me žgala zaradi dima iz okvarjenega motorja. 
Letalo je začelo počasi padati v ocean, skušal sem 
zaustaviti hitrost padanja, a bilo je težko, ničesar 
nisem videl.

Letalo je počasi strmoglavilo v morje blizu 
plaže. Voda je razbila steklo kabine in tok morja 
me je odnesel bogve kam, padel sem v nezavest.

Zbudil sem se na obali tropske plaže, pljuval 
sem vodo iz ust. Bil sem poln podpludb, komaj 
sem se  premikal, tresel sem se od strahu in imel 
moten vid zaradi peska in vode. Nisem vedel, 
ali sem bil zares živ,  tistega dne sem se počutil 
mrtvega, globoko ranjenega zaradi pošastnega uni-
čenja, ki ga je povzročila vojna. Vse, kar je prišlo 

potem, je bilo odveč. Ob pekočem soncu, ki se je 
odsevalo v valovih, sem zagledal obraza svoje žene 
in otroka, misel na njiju mi je dala kanček energije. 
Začel sem razmišljati in iskati način, saj ni bilo še 
prepozno, da bi ju zopet videl.

Pomislil sem na peščeno uro … Ali sem imel še 
dovolj časa, da bi premagal prerokbo? Obrnil sem 
se in na koščku zemlje videl staro zvito oljko, res 
nenavadno drevo za tropske obale. Spominjala me 
je na starega in modrega moža. Približal sem se in 
opazil zlati odsev. Srce je začelo ponovno biti, na 
veji je visel zlati ključ. Ko sem prijel za ključ, so me 
veje oljke objele, mislil sem, da me bodo zadušile, a 
v hipu sem izginil.

Ponovno sem se znašel na tleh velikega mozaika, 
nisem si upal pogledati peščene ure, saj sem vedel, 
da zmanjkuje časa. Stekel sem v labirint spominov iz 
sobe v sobo, odlično sem se orientiral, kakor da bi si 
sam določal pot. Saj tako je bilo, to je bila moja mi-
selna palača in sem sam odločal o svoji prihodnosti.

Zagledal sem zemljevid, ki se je bleščal v daljavi. 
Postajal sem vedno bolj napet, kri v žilah se je 
pretakala tako močno, da mi je povzročala glavobol. 
Dospel sem do omarice in jo s ključem odprl in 
trikrat zavrtel globus.

Zavese so se razpele in močan veter je razbil 
okna, ki so gledala v srce vesolja. Globus se je začel 
vrteti hitreje in blesk svetlobe me je popolnoma ob-
dal, izginil sem drugam.

Minilo je deset let, odkar sem se prebudil iz kome, 
ki mi jo je povzročilo trčenje z jelenom. Sedel sem 
na udobnem naslanjaču svoje pisarne in se utapljal 
v misli neskončnosti. Edini vir svetlobe je bil ogenj, 
ki je mirno plesal v ognjišču, in topli žarki sončnega 
zatona, ki so rdečili valove oceana.

Na mizi je bila v okvir postavljena slika moje žene 
Allison s sinom Fredom, v resnici moje dvojčice 
Allison … Bila sva brat in sestra, ločena ob rojstvu, 
toda to ni bilo pomembno. Samo jaz sem poznal to 
zgodbo in odkril sem jo v potovanju, v svojih spomi-
nih, ki sem jih doživljal v komi. Zraven okvira je bil 
pisalni stroj in moral sem dokončati svoj roman …

Valovi časa so me pripeljali z doma mojih 
misli. Sijaj zlatega globusa se je počasi topil v 
morju  zvezd. Potoval sem v pozabi med smrtjo in 
življenjem. Zavese življenja so se mi spet odprle in 
prestopil sem nemirno tančico. Nisem se bal, umrl 
sem že v temi in strahu vojne in vse ostalo je bilo 
odveč, privezano na tanko nit duše, ki je iz dneva v 
dan nemirno gledala proti obzorju.

( dalje s prejšnje strani)
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