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BOŽIČ

Božični čas.
Če komu je
srce pretežko,
naj gre
nocoj
k pastirjem
v vas.

Ob ognjih bodo
ves večer
bedeli
in gledali
v nebo,
dokler ne bodo
angeli
zapeli.
Tedaj bodo
ugasnili zublje
in šepetali:
rečeno je:
skrivnost
se malim
razodeva.
Ugasnimo še
besede,
pokleknimo,
da se bo milost
src nam dotaknila,
ko bo devica
z Detetom
šla mimo.
In je zares prišla,
pokazala
jim Dete
in se jim nasmehnila.

BOŽIČNE PESMI

Bruna Marija Pertot

»Naj vas ne bo
strah,
poglejte sem
k meni,
kaj nosim
na svojih
deviških rokah.
Postavljen je v znamenje vsem,«
poreče z nasmehom
Marija.
»Je komajda rojen,
in že izteguje
se k vam v
objem
moj mali
Mesija.

Prišel je,
sveti, sveti,
trikrat sveti,
le v Njem nam je
obstati,
preživeti.«

VENITE,
ADOREMUS

Prav tiho se
zemlja obrača,
se gosto mrači,
in kot da so
dana
nam krila,
hitimo na pot
zdaj vsi,
ki nas žene
srce:
milijoni in
tisoči
z lučjo v rokah
zdaj romamo tja,
kjer se v tej
nóči
nebo nam odpre.

Ob grmu gorečem,
ki ne izgori,
srce bomo greli,
zamaknjeni v zvezdo
in pesem nebes,
bomo z angeli
peli.

In o polnoči,
ko dopolni se
čas,
stopila bo Mati
nebeška med nas,
sijoča in zrela
in svetel,
žareč
bo Njen kozmični sad.
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Božič … Božič
je v zraku,
na vsakem koraku,
na vsakem koraku.
A ni od sveta,
a ni za vse.
Je le za pregnance,
je le za izbrance:
z nečim,
ki nima imena,
jim polni srce.
So jaslice v mahu
in luči
in zvonjenje,
pozabljeno tli
še nekje hrepenenje.
A Božič v zraku
ob vsakem koraku,
ni od tega sveta:
je dan le pregnancem,
je dan le izbrancem
za tisti njih
»da«.

BLAGOR MU

Blagor mu,
ki je nekje

doma.
Blagor mu,

ki zna
v tem času
si odkupiti

moč
in mir srca.

Blagor mu,
ki ima svetilko,

da mu sveti
in mu je svet

ne more
ugasniti

in ne vzeti.

Blagor mu,
ki jo more

dvigniti visoko,
da se mu plamen
razgori za vse,

ki hodijo
v praznini

in temi.

Blagor mu,
ki gre,

da najde jasli
in pade na kolena

v dišeči mah
in ga ničesar
in nikogar več

ni strah.

VEČER V ADVENTU

Samota zime:
božje,
prelepo.
Ljudje,
kot da jih
ni
in jih nikoli
ni bilo.
Je samo človek,
ki je,
je bil
in bo
v objemu zemlje
in nad njim
nebo.
In vse molči,
le Orion
motri
te kratke
utripajoče sanje
iz zemlje
in prsti.
Od vseh skrivnosti
mu razodeta
je le ena:
v njej se
giblje
in živi
in je,
pred njo,
neznaten,
pada
na kolena.
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Leto 2020 bo nedvomno šlo v zgodo-
vino kot leto najhujše svetovne epide-
mije po španski gripi v letih 1918–1919. 
Poleg epidemije same pa nas zaposlujejo 
tudi ukrepi za njeno omejevanje. Ker 
se virus covid-19 širi v glavnem preko 
medčloveških fizičnih stikov, so ti ome-
jevalni ukrepi najmočneje prizadeli tiste 
dejavnosti, ki potekajo v obliki zbiranja 
oziroma druženja med ljudmi, to se pravi 
izobraževanje (šolo, univerzo, itd.), kultu-
ro (gledališče, kinematografijo, koncerte, 
itd.), ekipne športe, razne oblike rekrea-
cije, družabnosti in zabave, povezane z 
gostinsko in turistično ponudbo.
Težko pa se je znebiti vtisa, da je za 

javno mnenje moteča predvsem okrni-
tev gostinske in turistične ponudbe ter 
industrije zabave, pa čeprav je največkrat 
prav tovrstno zbiranje vir množičnih 
okužb. O šoli dnevno časopisje in drugi 
množični mediji sicer veliko pišejo in 
govorè, ampak vprašanje je, ali ni pri tem 
bolj v ospredju negovanje prestiža poli-
tičnih in drugih elit kot pa iskrena skrb 
za šolo kot tako in za dobrobit učencev. 
Ustavitev gledaliških, filmskih in koncert-
nih sezon kakega masovnega glavobola 
ne povzroča, pa čeprav so ravno gledališ-
ča, kinematografi in koncertne dvorane 
za izpeljavo svojih programov sprejeli in 
tudi dejansko izvajali tako stroge in do-
sledne ukrepe – udeleženci pa jih discipli-
nirano spoštovali –, da o kakih okužbah, 
povezanih z gledališkimi in glasbenimi 
prireditvami, sploh ne moremo govoriti. 
Še manj kot na šolo in kulturo pa 

so mediji pozorni na versko življenje. 
Pa vendar je izpovedovanje vere eden 

od najglobljih in prvobitnih, pa tudi 
ustavno zajamčenih izrazov človekovega 
duševnega življenja. Za večino veroiz-
povedi, med njimi tudi za krščansko, je 
občestveno izražanje vere temeljnega 
pomena. Za nas katoličane je skupno 
obhajanje Evharistije v sami srčiki naše 
vere. Zato nam seveda ni bilo vseeno, 
ko je – podobno kot zgoraj omenjene 
rekreacijske, športne in kulturne dejav-
nosti – v času pomladnega »zaprtja« tudi 
občestveno bogoslužje utrpelo skoraj 
popolno ustavitev. Tako v Italiji kot v 
Sloveniji so bile med marcem in majem 
na osnovi dogovora med državnimi 
oblastmi in škofovskima konferencama 
vse oblike zbiranja ljudi v verske name-
ne, vključno z nedeljskim in prazničnim 
bogoslužjem, prepovedane.

Ko to pišemo, je v teku drugi val epi-
demije, ki utegne biti še hujši od prve-
ga. V Sloveniji so svete maše in druge 
pobožnosti znova ustavljene. Ni izključe-
no, da bo podoben ukrep sprejet tudi v 
Italiji, pa čeprav so v cerkvah, podobno 
kot v gledališčih in koncertnih dvora-
nah, v veljavi izredno strogi in, kot kaže, 
učinkoviti varnostni ukrepi. Kolikor je 
bilo mogoče razbrati iz medijev, cerkve-
ni obredi do zdaj nikakor niso bili povod 
za kako širjenje epidemije. 

Tomaž Simčič

VERSKO ŽIVLJENJE V ČASU PANDEMIJE

»Kolikor je bilo mogoče razbrati 
iz medijev, cerkveni obredi do 
zdaj nikakor niso bili povod za 
kako širjenje epidemije.«
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V času ustavitve fizičnega združevanja so po-
dobno kot izobraževalne tudi verske dejavnosti 
prešle na radijske in televizijske frekvence ter na 
splet. Začelo se je obdobje obredov na daljavo po 
radiu, televiziji, You Tubu, v streamingu itd. Tistim, 
ki zaradi bolezni ali drugih objektivnih razlogov 
niso mogli osebno obiskovati cerkva, je radijski in 
televizijski prenos udeležbo pri svetem bogoslužju 
sicer omogočal že pred izbruhom epidemije ko-
ronavirusa, saj na primer Radio Trst A nedeljsko 
sv. mašo neprekinjeno prenaša že od davnega 
leta 1953, pa tudi v Sloveniji je sv. maši mogoče 
slediti preko Radia Ognjišče in občasno tudi po 
valovih državne radiotelevizije. Toda tokrat smo 
se z bogoslužjem na daljavo morali sprijazniti vsi. 
Morda smo pomanjkanje dejanske navzočnosti 
pri obredih in občestva sprva nadoknadili z večjo 
ponotranjenostjo in osebno pobožnostjo, toda 
izguba »fizične« razsežnosti s časom vendarle daje 
čutiti, da sv. maši na daljavo manjka nekaj bistve-
nega. Krščanstvo namreč ni gnoza, ni neko védenje 
ali spoznanje, niti ni zgolj neko čustvovanje ali 
čutenje, pač pa je osebno srečanje z Nekom, ki je v 
tabernaklju stvarno navzoč.
V tem smislu je 17. aprila letos zelo jasno 

spregovoril tudi papež Frančišek: »Razmišljam o 
nevarnosti trenutka, ki ga živimo. Pandemija je 
povzročila, da se tudi v verskem pogledu, vključno 
s to mašo, sporazumevamo preko medijev. A to ni 

Cerkev, to je pač Cerkev v težkem položaju, ki ga 
Gospod dopušča, ampak idealna Cerkev je vedno z 
ljudstvom in z zakramenti.«
Spoznanje, da udeležba pri obredih preko radia, 

televizije ali interneta vendarle ne more v celoti 
nadomestiti fizične navzočnosti pri sv. maši, od 
nas torej terja razmislek o tem, kako pandemija ter 
ukrepi za njeno zajezitev vplivajo na versko življe-
nje, kakšne posledice imajo na skupnost vernikov, 
ki se zbira okoli oltarja, in kakšne posledice utegne 
imeti vse to za naše krščansko občestvo, in to tudi 
glede na ugotovitev, da je bil krščanski način raz-
mišljanja in življenja že pred pandemijo v hudi krizi 
in se zdi, da se tudi v tradicionalno krščanskem 
okolju nezadržno oddaljujemo od institucionalne 
Cerkve in ustaljenih obredov.

Da bi poglobili nakazano problematiko, smo 
se z vrsto vprašanj obrnili na škofova vikarja za 
slovenske vernike v Trstu in v Gorici – g. Antona 
Bedenčiča in g. Karla Bolčino – ter na nekatere laike 
– Mirjam Bratino Pahor, Andreja Štekarja, Jureta 
Bankiča, dejavne v verskem življenju slovenske 
skupnosti v Italiji. In ker se s podobnimi dilemami 
v tem hudem času srečujejo tudi verniki onkraj 
državne meje, smo sliko želeli dopolniti z glasom 
iz Slovenije. Za razgovor smo tako zaprosili Lilijano 
Žnidaršič Golec, ki živi in dela v Ljubljani, kjer tudi 
spremlja versko življenje. 

G. Anton Bedenčič, župnik na Repentabru in škofov vikar 
za Slovence v Tržaški škofiji

Z verskim življenjem je neločljivo povezana     
tudi pripadnost skupnosti
n Kakšen vpliv na versko življenje je 
po Vaši presoji imela in še ima epide
mija koronavirusa v naših krajih? 
l Versko življenje kristjanov je že kar 
nekaj časa v krizi. Z verskim življenjem 
je neločljivo povezana tudi pripadnost 
skupnosti. Če pa si del skupnosti, potem 
v njej sodeluješ, jo oblikuješ, jo podpiraš 
in tudi skupaj moliš. Toda le majhen 
odstotek vernih se tega zaveda. Vzrok 
temu je pomanjkanje osebne vere. Naša 
vera je, da verjamemo Jezusu in njegovi 
besedi. To pomeni osebni stik, poslu-

šanje in odgovarjanje. Vera ni to, da pač 
nekaj obstaja in to megleno sprejema-
mo. Tradicija in vsi lepi običaji niso vera. 
So pa za tistega, ki ima osebno vero, ču-
dovita dopolnitev, ki se izraža na zunaj 
in ustvarja tudi kulturo. Za nas, ki smo 
narodnostna majšina, pa prav skupnost 
vpliva tudi na samo narodnostno bit.

n Kakšen je bil po Vašem občutku 
odziv vernikov na prekinitev verskih 
obredov v cerkvi in na njihov prenos 
na radiotelevizijske frekvence ali na 
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splet? Jih je ta izkušnja utr
dila v veri ali pa je nasprot
no pripomogla k verskemu 
poplitvenju? Se je morda 
naša verska skupnost na 
širitev epidemije odzvala 
tudi z pomnožitvijo zasebne 
in občestvene molitve?
l Prvi val epidemije je zaprl 
cerkve. Po pripovedovanju 
so mnogi poslušali bogosluž-
je po radijskih valovih iz 
Rojana, pa tudi po televiziji 
iz Slovenije. Potem so po 
nekaterih cerkvah vzpostavili 
tudi prenos preko streamin-
ga, tako da so mnogi sledili 
bogoslužju domače župnije. 
Poznam nekaj družin, ki so 
ob gledanju sv. maše sode-
lovale, kot bi bile navzoče v 
cerkvi. Večinoma so bili 
to tisti, ki so obiskovali 
nedeljsko bogoslužje, ali 
starejši, ki zaradi one-
moglosti ne morejo več 
od doma. Res pa je, da 
so kateri drugi ob poslu-
šanju obenem delali še 
kaj drugega. Ali se je povečala osebna molitev, ne 
vem. Glede občestvene molitve, ki je bila možna le 
v družinah po pogovoru z veroukarji, tega ni bilo 
več, saj večina v družinah ne moli.

n Kakšno je bilo stanje naših verskih  skupno sti 
po dvomesečni prekinitvi tedenskega bogosluž
ja? Imate vtis, da jih je ta prekinitev še  dodatno 
ošibela in razkrojila ali pa ni imela kakega vidnej
šega vpliva?
l Ko so cerkve, čeprav z določenimi omejitvami, 
ponovno odprli za bogoslužje, je bilo v cerkvah 
zaradi varnostnih predpisov za polovico manj mest. 
V mnogih primerih pa se niso napolnili niti tisti se-
deži, ki so bili na razpolago. Morda je le nekaj izjem, 
predvsem v manjših cerkvah. Tudi nekateri starejši 
redni obiskovalci nedeljske maše so zaradi strahu 
pred fizičnimi stiki in nevarnosti okužbe raje ostali 
doma. Od mlajših jih ni nadomestil nihče. Zato 
lahko na splošno trdim, da do zdaj epidemija res ni 
pripomogla k utrjevanju vere in verskega občestva. 
Res pa je, da najbrž vsega ni kriva epidemija. Mnogi 

kristjani so se namreč že 
prej prepričali, da je mogo-
če živeti neko imaginarno 
krščanstvo brez vključevanja 
v skupnost. Nevarnost je, da 
se to mišljenje še razširi in 
da bomo postali skupnost 
všečkov na družabnih omrež-
jih. Je pa še prezgodaj, da bi 
ugotavljali, ali se je stanje res 
poslabšalo in da je epidemija 
pripomogla k še večjemu 
verskemu poplitvenju.
Vsekakor pa se bo realno 

stanje najprej poznalo pri 
rednem vzdrževanju cerkva. 
Ker je zdaj ob nedeljah manj 
prisotnih pri bogoslužju, se 
zmanjšujejo tudi prostovoljni 
prispevki za redno vzdrže-
vanje cerkve. Lahko se zgodi, 

da se bo morala prej 
ali slej kakšna cerkev 
zapreti. Če k temu do-
damo še pomanjkanje 
duhovnikov, potem se 
vedno bolj približuje-
mo stanju v Slovenski 
Benečiji. Škode tako 

za versko kot še posebej za narodno identiteto, ki s 
tem nastaja, ni potrebno posebej omenjati.
Je pa tu še en vidik, ki je zelo pomemben, 

namreč verska vzgoja otrok v naših skupnostih. 
Duhovniki so vedno starejši. Laikov nimamo. Po-
nekod verouk že poteka v italijanščini. Mislim, da 
je to eden večjih izzivov ne samo v času epidemije, 
temveč tudi, ko bo stanje spet normalno.

n Kaj menite o bogoslužju na daljavo (ki bo mor
da kmalu spet prišlo v poštev tudi pri nas)? Kako 
presojate možnosti, ki nam jih nudi tehnologija? 
Je to priložnost, da dosežemo ljudi, ki so sicer 
oddaljeni od Cerkve, ali gre za nevarnost, da 
bogoslužje zbanaliziramo?
l Bogoslužje na daljavo je izhod v krizi. To velja za 
bolnike, ker ne morejo k skupnim obredom. To velja 
tudi v času epidemije. Ni pa to rešitev. Skupnost 
se ne ustvarja preko socialnih omrežij in všečkov. 
Nevarnost je, da nam udobnost počasi pride v kri in 
se vedno bolj zapiramo vase. Upam, da bodo verniki 
čez določen čas spoznali bogastvo živega občestva 

»Mnogi kristjani so se že prej 
prepričali, da je mogoče živeti 
neko imaginarno krščanstvo 
brez vključevanja v skupnost.«
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ob skupni molitvi in poslušanju, kaj nam 
preko evangelija govori Jezus sam in 
kako nas preko beril prve krščanske skup-
nosti nagovarjajo, naj se vključujemo v 
današnjo živo krščansko skupnost. Za 
oznanjevanje evangelija so možni mnogi 
načini. Gotovo so lahko to tudi socialna 
omrežja. To pa ne velja za evharistično 
zbiranje živih ljudi, ki se preko obhajila 
povežejo v eno Jezusovo skupnost. Kajti 
prav obhajilo je višek nedeljske maše. Če 
tega ni, je vse le virtualno.

n Slovensko zborovsko petje ponekod 
odločilno prispeva k temu, da ostaja 
služba božja v slovenski skupnosti 
živa. Kako so torej na našo versko 
skupnost v tem času delovale ome
jitve cerkvenega petja?
l Cerkveno zborovsko petje je bilo in je 
še vedno pravo bogastvo naših skupnos-
ti. Je kot nekakšno versko in kulturno 
jedro župnije. Je pa velika nevarnost, 
da postane petje samo sebi namen. 
Pevci naj bi bili tudi v verskem pogledu 

zelo globoki in naj bi svojo vero izražali 
z lepim petjem. Zato so vaje, čeprav 
naporne, pravo bogastvo za druženje. To 
delovanje pa mora vendar vedno imeti 
duhovni predznak: ali vemo, kaj pojemo, 
ali se istovetimo z vsebino petja, ali jo že-
limo posredovati tudi drugim? Bi pa bilo 
nujno, da bi ob navadnih nedeljah pevci 
peli čim bliže oltarja in tako zaokrožili 
nedeljsko skupnost v celoto, še posebej 
tam, kjer je malo ljudi v cerkvi.
Prepoved zborovskega petja in tudi 

vaj pa je za naše skupnosti velik udarec. 
Upam, da bo po tej praznini ponovno 
zaživelo veselje do zborovskega petja, 
in to zlasti pri mlajših, saj je zdaj večina 
pevcev in pevk starejših. Pri tem pa ne 
pozabimo na ljudsko petje. Prav je, da v 
cerkvi pojejo vsi prisotni, zato je potreb-
no ob navadnih nedeljah v bogoslužje 
vedno vključevati tudi ljudsko petje. 
Zato naj bodo pevci v tem času epide-
mije med ostalimi verniki v cerkvi in naj 
pomagajo peti ljudske pesmi, organist 
pa za orglami.

G. Karel Bolčina, župnik v Štandrežu ter škofov vikar za Slovence     
v Goriški nadškofiji

Zakramentalno dogajanje lahko ponudimo preko spleta    
le s skrajno mero opreznosti in odgovornosti
n Kakšen vpliv na versko življenje je po Vaši 
presoji imela in še ima epidemija koronavirusa v 
naših krajih? Se je morda naša verska skupnost 
na širitev epidemije odzvala tudi z pomnožitvijo 
zasebne in občestvene molitve?
l Odgovoril bom na način rakove hoje in začel pri 
koncu prvega vala pandemije, in sicer z ugotovitvijo, 
da ko smo se četrto nedeljo maja vrnili v cerkev (po 
štiridesetih dneh postnega in prav tolikih veliko-
nočnega časa), nisem opazil navala. Vprašal sem 
se zakaj, ko pa smo vendar poslušali, brali, videli v 
času lockdowna, kako naj bi se mnogim vernim toži-
lo po javnem bogoslužju (prim. Carlo R. M. Redaelli, 
Pastirsko pismo 2020-21, Gorica 2020, št. 30). 
Vzroki tega šibkega odziva so, po moji presoji, 

trije. Najprej strah pred fizičnim stikom z bližnjim. 

V cerkvi oziroma pri bogoslužju »moraš« stati tes-
no drug ob drugem, v nepremično zasidrani klopi, 
brez vsakega možnega premikanja ali prestopanja 
sem ter tja. To velja posebno za starejše, čeprav je 
zanimivo, da so jim ta strah vlili mlajši člani družine, 
ne toliko zaradi možnosti okužbe, kolikor zaradi 
»nepotrebnosti« obiskovanja cerkva, češ, saj lahko 
molijo kjerkoli, tudi doma. Ta prvi primer je na eni 
strani posledica psihičnega pritiska virusne bolezni, 
ki ni zanemarljiv, po drugi pa ustrahovalnega pritiska 
necerkvenih sorodnikov.
Drugi vzrok, zato pa tudi posledica, je napačno 

razumevanje krščanstva: naša vera ni teorija niti 
filozofija, kakor ste napisali že v uvodnih besedah. 
Naša religija je občestvena in temelji na izkušnji, od-
nosu, skupnosti. Je namreč zanimivo, da je  ponovna 
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 prostost gibanja napolnila gostinske 
obrate, športne objekte, trgovska središ-
ča, obmorske kraje, kolesarske steze, le 
versko življenje je pri mnogih poglobilo 
dihotomijo – vera (kakšna?) da, občestvo 
ne. Česar nista zmogli vzpostaviti, s hlin-
jeno razumnostjo, marksistična in libera-
listična filozofija, je uspelo pandemiji.
Tretje, kar me pa najbolj skrbi, je 

še trdnejše prepričanje, da je verovan-
je svobodna izbira individuuma (kar 
sicer odgovarja resnici), a mimo in brez 
kakršnega koli medsebojnega vplivanja, 
torej mimo verskega učenja, teološkega 
nauka, krščanske vzgoje, medosebnega 
poučevanja in moralnega spodbujanja. 
Sedaj si mnogi še bolj krojijo krščanstvo 
po svoje, kakor že sicer. Ne vem, ali so 
starši poslali v katero šolo sporočilo, da 
ne bodo pošiljali otrok k pouku, ker je 
sobivanje v razredu prenevarno. Meni so 
ga poslali in umaknili otroke iz skupine 
za katehezo.
V času lockdowna smo iz našega 

župnijskega urada pošiljali v svet prilož-
nostno oblikovane družinske molitve, 
razna premišljevanja, spodbude za oseb-
no molitev. Mnogi so se nam zahvalili, 
številni nas pohvalili, koliko pa so vse to 
gradivo uporabili, ne vem, 
ker je bil odziv o uporabi bolj 
skromen. To pa lahko zapi-
šem, da so mnogi pozdravili 
pobudo večernega zvonjen-
ja, ob 21. uri: z njim smo po-
vabili, naj se ustavimo kratek 
čas, zmolimo vsi isto molitev 
in se prepustimo Božjemu 
objemu. Odgovor je bil nad 
pričakovanji.

n Kakšen je bil po Vašem 
občutku odziv vernikov 
na prekinitev verskih 
obredov v cerkvi in njihov 
prenos na radiotelevizij
ske frekvence ali na splet? 
Jih je ta izkušnja utrdila 
v veri ali pa je nasprotno 
pripomogla k verskemu 
poplitvenju? 

l Sam si nisem prizadeval, da bi prenašal 
mašni obred preko kakršnega koli video-
sistema. Medijski prenos vsakega zakra-
mentalnega dogajanja ni in ne more biti 
dogajanje v sebi. Je prenos! Vsak, ki mu 
prisostvuje, je gledalec, ne more biti ude-
leženec. Lahko se duhovno poveže, oseb-
no poglobi, moli doma sam, kakor moli 
osamljeni voditelj bogoslužja »v ekranu«. 
Ko bi preštevilni radijski, televizijski in 
internetni prenosi poglobili vero in utrdili 
zavest občestva Cerkva, bi bile danes naše 
cerkve premajhne za vse udeležence. Ker 
niso, dvomim, da so ti bogoslužni prenosi 
v splošno duhovno korist. 

n Kakšno je bilo stanje naših verskih 
skupnosti po dvomesečni prekinitvi 
tedenskega bogoslužja? Imate vtis, da 
jih je ta prekinitev še dodatno ošibila 
in razkrojila, ali pa ni imela kakega 
vidnejšega vpliva?

l Z obžalovanjem naj tu na-
vedem samo podatek: ko smo 
zopet odprli bogoslužne pros-
tore (mnogi smo uporabili tudi 
vrtove in parke) in ko smo po 
prstih, sramežljivo in skoraj 
karbonarsko oživili veroučna 
srečanja, so takoj prišli mnogi 
starši (pač ti, ki so imeli doma 
prvoobhajance in birmance) in 
vprašali, kdaj bo prvo obhajilo, 
kdaj birma. Bali so se namreč, da 
bi se pandemija zopet pojavila in 
bi ne mogli praznovati s sorod-
niki od vsepovsod. Pa tudi oble-
ko so že kupili, v poletnem kroju, 
in če bi čakali na jesen … ali celo 
na zimo …. Niso pa pomislili, da 
prvoobhajanci in birmanci štiri 
mesece niso imeli stika z ob-
čestvom, niti preko spleta!

»Medijski prenos zakramentalnega 
dogajanja ni in ne more biti dogajanje 
v sebi. Vsak, ki mu prisostvuje,   
je gledalec, ne more biti udeleženec.«
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n Kaj menite o bogoslužju na daljavo (ki bo 
morda kmalu spet prišlo v poštev tudi pri nas)? 
Slovenska škofovska konferenca je glede preno
sa sv. maš po socialnih omrežjih previdna. Kako 
pa vi presojate možnosti, ki nam jih nudi tehno
logija? Je to priložnost, da dosežemo ljudi, ki so 
sicer oddaljeni od Cerkve, ali gre za nevarnost, 
da bogoslužje zbanaliziramo?
l Nekaj sem že prej omenil, tokrat bom bolj na-
tančen in jasen. Primer: prijazna gospa na zaslo-
nu napove, da se bo vsak čas začel neposreden 
prenos nedeljske evharistije iz določenega kraja. 
Vsi, ki se usedejo (ali uležejo ali kakorkoli) pred 
ekran, se resnično duhovno povežejo z bogosluž-
jem. Med delitvijo evharistije jih spiker povabi, naj 
prejmejo Jezusa v srce vsaj v duhovni obliki, ker 
ga tedaj, telesno, ne morejo; in kasneje izveš, da 
je bila oddaja posneta nekaj ur ali nekaj dni prej. 
Je gledalec doživljal resnično ali lažno zakramen-
talno bogoslužje? Uporabljam pridevnik »zakra-
mentalno«, ker ne more biti zakramenta, če niso 
istočasno prisotni vsi elementi, ki ga sestavljajo; in 
dva izmed njih sta prostor in čas. 
Strinjam se in podpiram, da se kristjani pove-

zujemo preko spleta in drugih virtualnih sredstev 
v molitvi, v razmišljanju, v poučevanju … To niso 
zakramenti. Kadar prenašamo po istih kanalih 
zakramentalno obhajanje, pa se moramo zavedati, 
da virtualni »prisostvovalci« NISMO udeleženci, 
ampak le gledalci (prim. kard. R. Sarah, Z veseljem 
se vrnimo k evharistiji – pismo Kongregacije za nauk 
vere, Rim 2020). Taki prenosi lahko še kako izvotlijo 
čisto vero in jo še prej postavijo na laž.
Kljub temu vem, da so in da bodo mnogi sob-

ratje v duhovniški službi posredovali preko spleta 
»svoje« dnevne maše (svoje med narekovaji, ker 
maša ni in ne more biti ne moja ne tvoja ne »svoja«, 
pač pa samo Kristusova!). Slovenska škofovska 
konferenca je ravnala modro, ko je opozorila na 
»čaranje«, kajti včasih res ne veš, ali gledaš v ekra-
nu bogoslužje ali teater. 
Morda bo moje naslednje razmišljanje naletelo 

na pripombe, tudi ostre, toda dovolite mi, da ga de-
lim z vami. Prižgem računalnik že nekaj minut pred 
dogovorjeno uro in gledam. V neposrednem pre-
nosu vidim bogoslužni prostor. Duhovnik, mašno 
oblečen, prižiga še zadnje sveče in kriči proti koru, 
ker ga organist sliši, ne pa vidi. Nato izgine. Pa se 
zopet pojavi, ker prinese na oltar še dve knjigi (po-
leg misala, lekcionarja, knjige s prošnjami, oznanil-
ne knjige, zveščiča s homilijami, molitvenika …, ki 

so že tam). Spet izgine. Zaslišim zvonček, duhovnik 
zapoje (ni obiskoval konservatorija), poklekne pred 
tabernakljem in se vrne v zakristijo, ker je pozabil 
razsvetliti prostor. Pristopi k oltarju, ga poljubi … 
in pesem utihne, nekje na sredi. Nadaljuje peti 
tam, kjer se je zataknilo, in ker je to bilo prav med 
»pokleknimo«, slišim prepevati: »Pokle ... knimo«. 
Maša se začne. Ko pride do Slave, duhovnik izgine 
z ekrana. Spomnil se je, da je odložil očala v prvo 
klop in skoči ponje. (Če imate priložnost, čas in 
potrpljenje, si preberite Splošno ureditev Rimskega 
misala. Tretja izdaja. Najdete jo v uvodu bogosluž-
ne knjige Rimski misal, pa tudi v posebni knjižici, ki 
jo je izdala Založba Družina, Ljubljana 2002). 
Dovolj, kajne, da razumemo, kako lahko posta-

ne bogoslužje, kjer ni občestva, tudi še tako skrče-
nega, gledališka komedija. 
(Skoraj) vsako versko dogajanje lahko ponudimo 

tudi preko spleta, a zakramentalno s skrajno mero 
opreznosti in pozornosti. Bolje nič, kot pavšalno.

n Slovensko zborovsko petje ponekod odločilno 
prispeva k temu, da ostaja služba božja v sloven
ski skupnosti živa. Kako so torej na našo versko 
skupnost v tem času delovale omejitve cerkve
nega petja?
l Najprej mi dovolite, da se dogovorimo, kaj je 
bogoslužno in kaj cerkveno petje. Vsako bogosluž-
je vsebuje različne vloge in naloge: nekdo vodi 
(duhovnik, diakon …), drugi bere, tretji ministrira 
itd. Petje pa je skupna naloga vseh udeležencev 
bogoslužja. Pevski zbor, kjer obstaja, ima vodilno 
vlogo, to pomeni, da vodi, spodbuja in podpira 
petje vseh navzočih. Cerkveno petje pa je vsaka 
ubesedena glasba, ki jo pojemo ali poslušamo v 
sakralnem prostoru. Kjer se pevski zbor zaveda svo-
je bogoslužne vloge in kjer so verniki popolnoma 
soudeleženi pri bogoslužju, ni bilo nobene težave 
niti po vrnitvi v cerkveni prostor. Če se pevci niso 
mogli podati na kor (zaradi njegove ploščine), so se 
posedli v cerkveno ladjo ali med prisotne in prepe-
vali. Drugače pa je bilo in je tam, kjer se imajo pevci 
za ločen del liturgičnega obhajanja, kjer »morajo« 
biti na svojem mestu, na svojem koru in s svojimi 
notami v rokah. V takih primerih so nastale težave, 
in še trajajo, ker trenutno ni dovoljeno koncertno 
prepevanje v cerkvi. Pevci, ki so peli in pojejo iz 
srca, danes nimajo nobene težave, pa naj bodo 
zborovski ali ljudski pevci. Nasprotno pa so pevci, 
ki pojejo z notami in iz njih, naleteli na oviro.
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n Kakšen vpliv na versko in duhovno 
življenje je po Vaši presoji imela in še 
ima epidemija koronavirusa v naših 
krajih? 
l Epidemija je tudi v naših krajih 
popolnoma spremenila  način življe-
nja na vseh področjih  osebnega in 
družbenega delovanja. Soočiti smo se 
morali z dejstvom, da nam je bila zara-
di varnosti odvzeta svoboda gibanja, 
združevanja, prijateljevanja, skupnega 
obhajanja svete maše in prejemanja 
zakramentov. Predvsem pa je marsikdo 
občutil nemoč, strah pred neznanim, 
pred boleznijo, smrtjo. Naenkrat smo 
začeli živeti v nekem virtualnem svetu, 
ki nam ga nudi moderna tehnologija: 
od pouka na daljavo, sej, konferenc 
do kulturnih dogodkov in tudi sve-
te maše. Težko je bilo predvsem za 
starejšo generacijo, ki ni tako vešča 
pri obvladovanju teh načinov komuni-
kacije. Zmanjkala je toplina človeških 
odnosov in stikov, ki so 
temeljnega pomena za vse 
ljudi. Menim, da je trpelo 
tudi versko in duhovno 
življenje, saj se pri evhari-
stiji, posebno ob nedeljskih 
svetih mašah, srečujemo 
in povezujemo v krščansko 
občestvo, prejemamo sveto 
obhajilo, gremo k spovedi. 
Prekinjena je bila tudi kate-
hetska dejavnost – priprava 
na prejem svetega obhajila 
in svete birme, zakramenti 
krsta in poroke so bili le v 
krogu najbližjih, prav tako 
pogrebi. Pozitivno je bilo 
mogoče to, da si je vsak 
posameznik lahko vzel čas 
za osebno molitev in medi-
tacijo, pa tudi za molitev v 
družinskem krogu.

n Med 13. marcem in 25. majem je 
bila v Italiji fizična prisotnost ver
nikov pri bogoslužju prepovedana. 
Kdor je želel, je lahko sv. mašo spre
mljal na daljavo. S kakšnimi občutki 
ste spremljali to dogajanje? Kako je 
ta izkušnja vplivala na vaše duhovno 
in versko življenje? 
l Mogoče se danes premalo zavedamo 
pomena svete maše, ki je za marsi-
katerega kristjana le obhajanje neke 
tradicije. Evharistija je zame izjemnega 
pomena, saj se po kruhu in vinu, ki se 
v delovanju Svetega Duha poosebita 
v Kristusa, odpre pred nami Kristuso-
vo  trpljenje od Kalvarije do njegove 
daritve na križu; vsaka evharistija 
nas napravi deležne tega enkratnega 
dogodka – v vsaki evharistiji jemo kruh 
in pijemo vino ter se tako potopimo v 
novo življenje, ki je Kristus. Zato je bilo 
spremljanje maše na daljavo samo nek 
začasni nadomestek, ki se ga ne da 

primerjati z realnim bogo-
služjem. Lahko bi rekla, da 
me je spremljanje maše na 
daljavo navdajalo z meša-
nimi občutki. V naši družini 
smo starejši spremljali 
sveto mašo po televiziji (RTV 
Slovenija in italijanski kanal 
2000), mlajši pa raje po sple-
tu. Hčerka mi je o občutkih 
gledanja svete maše po 
internetu zapisala sledeče: 
Po eni strani se mi je zdelo 
nepojmljivo sedeti za raču-
nalnikom med povzdigova-
njem, biti »izločena« iz svete 
maše, če imam slabo inter-
netno povezavo ... A kljub 
temu je bila to posebna iz-
kušnja. Dala je možnost, da 
smo verniki pokukali v druge 
župnije in poslušali različne 

Mirjam Bratina Pahor, profesorica verouka na slovenskih višjih srednjih šolah   
v Gorici in aktivna članica slovenske verske skupnosti pri Sv. Ivanu v Gorici

Morda je to priložnost za korenito prenovo Cerkve
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duhovnike. Med temi je bil najbolj popularen ta-
kratni bohinjski, sedaj grosupeljski župnik Martin 
Golob, ki se je s tehnologijo najhitreje znašel in 
preko spleta zelo uspešno oznanjal spletne do-
godke. Sveto mašo je predvajal vsak dan in prav 
za vsako mašo je znal napisati drobno reklamo, ki 
je pritegnila pozornost. To je privabilo veliko ljudi, 
tako da je bilo ob nedeljskih mašah na spletu 
prijavljenih preko dva tisoč poslušalcev. Težko si 
predstavljam, kakšen čudovit občutek je biti pri 
maši z dva tisoč udeleženci. Golob je občestvo 
naslavljal z 'moje elektronsko občestvo' in ves čas 
obljubljal, da se mora to občestvo nekoč sestati, 
ko bo to možno, kar se mi osebno zdi dobra ideja. 
Najtežje je bilo vsekakor doživ ljanje velikega 
tedna, ki je po vsebini in obredih najpomembnejši 
čas v cerkvenem letu. V naši župniji se namreč 
zelo aktivno vključujemo v pripravo velikonočne-
ga tridnevja in virtualna oblika je bila res skromen 
nadomestek.

n Ste imeli vtis, da je verska skupnost, v kateri 
delujete, iz te preizkušnje izšla s trdnejšo vero 
ali pa je nasprotno povzročila, da so se vezi z 
Bogom in z ljudmi še dodatno razrahljale?
l Verjetno je to težko obdobje vsak občutil in 
doživljal po svoje tudi na duhovnem in verskem 
področju. Ko nastopi huda kriza, si večina posta-
vlja vprašanje: »Kje je Bog, da dopušča takšno 
zlo, trpljenje in smrt nedolžnih?« Kristjani nismo 
nikoli sami niti v najtežjih preizkušnjah, saj je z 
nami Kristus, ki je kot nedolžna žrtev prvi šel s kri-
žem v trpljenju do konca in prav sprejetje te Božje 
ljubezni nam pomaga, da se nikoli ne čutimo 
osamljeni in zapuščeni tudi v taki preizkušnji, kot 
je zdajšnja pandemija. 
Sveti Avguštin je zapisal znameniti stavek: 

»Nemirno je moje srce, dokler ne počiva v Tebi.«  
Mogoče pa nas je prav ta čas preizkušnje in osame 
na nek način prisilil, da se zamislimo nad svojim 
življenjem, temeljito pogledamo vase in se vpra-
šamo: »Kako živimo? Kaj je bistveno, kaj naše 
življenje osmišlja? Zakaj je naše srce tako nemirno 
in polno strahu?«
Sicer pa menim, da so te težke razmere precej 

negativno vplivale na našo versko skupnost. Ko 
so bile cerkve ponovno odprte in z upoštevanjem 
posebnih pravil dovoljene svete maše, sem opa-
zila veliko manjši obisk, predvsem starejših je 
bilo manj. Med ljudi se je naselil strah pred okuž-
bo. Upam pa, da se je versko življenje preneslo 

v  družine v obliki skupne molitve in katehez na 
daljavo. Vseeno pa smo v duhovniji svetega Ivana 
v Gorici (seveda ob upoštevanju številnih predpi-
sov) slovesno obhajali praznik našega zavet nika 
svetega Janeza Krstnika, poleti so ministranti 
imeli tabor v Žabnicah, konec septembra je sedem 
prvoobhajancev prejelo zakrament prvega sve-
tega obhajila in z oktobrom se je redno začel tudi 
nauk za  pripravo na sveto spoved in sveto birmo.
Nekatere aktivnosti so pa ostale okrnjene: 

ministrantska skupina, molitev rožnega venca za 
mlade (sicer še molimo, ampak po domovih) in 
mesečna srečanja ob razlagi Božje besede (lectio 
divina, ki jo je imel jezuit p. Ivan Bresciani). 

n Kaj menite o bogoslužju na daljavo (ki bo 
morda kmalu spet prišlo v poštev tudi pri nas)? 
Slovenska škofovska konferenca je glede preno
sa sv. maš po socialnih omrežjih previdna. Kako 
pa vi presojate možnosti, ki nam jih nudi tehno
logija? Je to priložnost, da dosežemo ljudi, ki so 
sicer oddaljeni od Cerkve, ali gre za nevarnost, 
da bogoslužje zbanaliziramo?
l Sveta maša na daljavo ne more nikoli nado-
mestiti evharistije v živo. Podobno velja za med-
človeške odnose, ki so v živo nekaj popolnoma 
drugega ... Gre za izhod v sili v izrednih razmerah. 
Slovenska škofovska konferenca je ob ponovnem 
zaprtju cerkva najprej prepovedala svete maše na 
daljavo preko spleta. Škofje so poudarili stališče 
papeža Frančiška, ki je opozoril, da vera preko 
medijev ni Cerkev, da so ljudje sicer povezani pre-
ko digitalnih medijev, vendar je to Cerkev v težki 
situaciji, saj so ljudje brez zakramentov in brez 
občestva oziroma da spremljanje prenosa svete 
maše po različnih medijih ne pomeni občestve-
nega in zakramentalnega obhajanja svete evhari-
stije. Javnost je bila nad ukrepom ogorčena, zato 
so kmalu bolje obrazložili in popravili prepoved, 
hkrati pa izdali celo vrsto priporočil, kako naj se 
izvajajo maše na daljavo, vključujoč redna poroči-
la pastoralne koristi takega početja. 
Gotovo gre za nek izziv in se je potrebno hitro 

prilagajati novonastalim razmeram. Menim, da je 
v tem obdobju preizkušnje najpomembnejše, da 
se duhovno nahranimo in da na tak ali drugačen 
način ostanemo povezani kot krščanska skup-
nost. Zanimivo bi bilo vedeti, kaj bi Jezus sam re-
kel, če bi ga vprašali, kaj storiti v teh časih. Morda 
je to prilož nost za korenito prenovo Cerkve, ki se 
bo vrnila k svojim koreninam, a na način, da bo 
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znala komunicirati s sodobnim svetom 
in  človekom. Jezusov nauk je namreč 
vedno aktualen, celo za neverne in pre-
pričana sem, da obstaja način, kako ga 
približati ljudem. 
Upajmo in molimo, da bomo našli 

pravo pot, po kateri bo Cerkev hodila v 
koraku s časom, zvesta Kristusovemu 
nauku in v sožitju s potrebami človeštva. 

n Krščanski način razmišljanja in 
življenja je bil že pred pandemijo 
v hudi krizi. Zdi se, kot da se tudi v 
tradicionalno krščanskem okolju 
nezadržno oddaljujemo od institu
cionalne Cerkve. Bo po vašem mne
nju izkušnja pandemije ta razkorak 
med Cerkvijo in svetom še dodatno 
poglobila ali utegne biti to priložnost 
za zbližanje?

l V današnji sekularizirani družbi je člo-
vek postavil sebe v središče, prepričan v 
lastno vsemogočnost, zdaj pa je naen-
krat občutil svojo krhkost in razdroblje-
nost. Verjel je, da z znanostjo in tehniko 
lahko kljubuje katerikoli težavi. In tako 
je prišla streznitev v obliki virusa, ki je 
ustavil svet in razgalil konzumistično 
družbo, ki ji je najpomembnejši cilj do-
biček, uživanje in zabava. Zaradi različ-
nih in nasprotujočih si informacij glede 
virusa si je marsikdo zastavil vprašanje: 
»Kaj je resnica?« Težko bi našli objek-
tiven odgovor, zato je postala stiska in 
negotovost pred prihodnostjo še večja. 
Krščanstvo je že dlje časa v krizi, ker 
se je zaprlo v abstraktne in strukturne 
pojme, v moralno etični sistem ali pa 
se zreduciralo na tradicijo in senti-
mentalizem, pozabilo pa na konkretno 
življenje, na bistvo Jezusovega nauka, 

ki je zelo preprosto. Jezus nam pokaže 
način, kako živeti: »Novo zapoved vam 
dam, da se ljubite med seboj! Kakor 
sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite 
med seboj.« (Jn 13,34) Bolj kot kdajkoli 
prej bi se morali zavedati svetopisem-
ske modrosti, ki nam razodeva Božjo 
ljubezen kot tisto, ki je sposobna rešiti 
človekovo življenje pred hiranjem in 
smrtjo. Ljubezen je sposobna narediti 
iz življenja dar, darovano življenje pa 
ostane, tudi če umre.
Cerkev kot institucija je danes me-

dijsko zelo izpostavljena in pod hudim 
udarom kritik zaradi najrazličnejših 
finančnih špekulacij in škandalov, 
povezanih s spolnimi zlorabami otrok, 
večina mladih jo doživlja kot zastarel in 
okostenel sistem. Vendar se je  Cerkev 
rodila kot živ organizem, ki pričuje o 
Jezusovem odrešenju in ljubezni – gre 
za povezanost kristjanov v svobodno in 
ljubeče občestvo.
Papež Frančišek nas s svojim zgle-

dom in življenjem uči, naj bi Cerkev 
razodevala skrb in ljubezen do najbolj 
preizkušanih, ubogih, saj se je njim 
tudi Kristus najbolj približal. Pretreslji-
va in ganljiva je bila zgodovinska gesta 
papeža Frančiška pred praznim Trgom 
sv. Petra 27. marca letos, ko je vse 
povabil k skupni, univerzalni molitvi in 
nam priporočal, naj ostanemo pove-
zani in naj pomagamo osamljenim in 
bolnim ter jim damo občutiti svojo 
bližino. Pomenljivo je, da je tudi veliko 
število duhovnikov izgubilo svoje 
življenje zaradi virusa, ko so nudili du-
hovno oporo in zakrament bolniškega 
maziljenja umirajočim.
Menim, da bi se Cerkev morala povr-

niti k svojim koreninam in prvotnemu 
poslanstvu razodevanja Božje moči, 
ljubezni – Cerkev potrebuje duhovnike 
in laike, ki se bodo razdajali in s svojim 
življenjem razodevali Božjo ljubezen in 
usmiljenje. Mogoče pa bo ta pandemi-
ja služila tudi za pastoralni izziv, kako 
nagovoriti vernike v teh posebno težkih 
razmerah.

»V današnji sekularizirani družbi 
je človek verjel, da z znanostjo in 
tehniko lahko kljubuje katerikoli 
težavi. In tako je prišla streznitev v 
obliki virusa, ki je ustavil svet.«
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n Kakšen vpliv na versko in duhovno življenje je 
po Vaši presoji imela in še ima epidemija korona
virusa v naših krajih?
l Epidemija je imela in ima zelo močan vpliv bodisi 
na vsakdanje bodisi na versko življenje. Razrahljala 
je sicer že nekoliko šibke vezi znotraj verskih skupno-
sti in oddaljila ljudi med seboj in tudi od cerkve.

n S kakšnimi občutki ste spremljali prekinitev 
občestvenega bogoslužja v živo in sv. mašo na 
daljavo? Kako je ta izkušnja vplivala na vaše 
duhovno in versko življenje? 
l Prepoved skupnega bogoslužja je ustvarila precej 
nelagodja. Ni bilo mogoče prejeti zakramenta ev-
haristije in zmanjkal je občestveni del darovanja sv. 
maše. Vsak zase smo doma na razne načine spre-
mljali svete maše (najprej po radiu in televiziji in 
potem tudi po spletu). Moja župnija se je po nekaj 
tednih organizirala in tako sem lahko spremljal 
tudi župnijsko sveto mašo. Splet je seveda nudil 
možnost, da smo se verniki lahko povezali tudi z 
drugimi duhovniki oziroma smo imeli na spletu 
ogromno duhovnih ponudb. 
Sam sem ostal zvest svoji 
župnijski skupnosti in sem 
sledil svetim mašam iz svoje 
župnjiske cerkve. Vendar 
je sledenje sveti maši od 
doma popolnoma drugač-
no od osebne udeležbe pri 
bogoslužju v cerkvi, saj sem 
bil doma veliko bolj razstre-
sen. Ni bilo občutka, da si v 
svetem prostoru, ki te nago-
varja in te bolj približa Bogu. 
Marsikdo pa si je izbral tudi 
druge svete maše in sledil 
svojim simpatijam in tistim 
duhovnikom, ki so znali 
lepše pridigati ali narediti 
bogoslužje po internetu bolj 
privlačno. 
Večkrat razmišljamo 

samo o sveti maši, toda 

med pandemijo sem opazil velike težave tudi v 
zvezi s pogrebi, saj ni bilo mogoče niti v cerkev; 
nekateri župniki so tudi nekoliko preveč restriktiv-
no interpretirali razne zakone (ki so se kar vrstili kot 
po tekočem traku in ustvarjali zmešnjavo) in celo 
zaprli nekatere cerkve. Skratka, ne le da se ni bilo 
mogoče udeležiti sv. maše, ampak ni bilo mogoče 
niti stopiti v cerkev.

n Ste imeli vtis, da je verska skupnost, v kateri 
delujete, iz te preizkušnje izšla s trdnejšo vero 
ali pa je nasprotno povzročila, da so se vezi z 
Bogom in z ljudmi še dodatno razrahljale?Ali 
opažate, da epidemija tudi drugače vpliva na 
mišljenje in razpoloženje ljudi?
l Na vprašanje o stanju naših verskih skupnosti po 
dvomesečni prekinitvi nedeljskega in prazničnega 
bogoslužja ni lahko odgovoriti. Če se je po eni stra-
ni izgubila dimenzija skupnosti in nas je epidemija 
še bolj pahnila v individualizem, je po drugi strani 
med ljudmi povzročila veliko strahu pred smrtjo. Iz 
tega so gotovo nastala globoka osebna vprašanja 

glede vstajenja od mrtvih, 
odpuščanja grehov idr. Nego-
tovost je porodila tudi druga 
zelo osebna vprašanja glede 
bodočnosti, dela, službe, saj 
je marsikdo ostal tudi brez 
dohodkov. Iz tega mogoče 
nastaja tudi neka močnejša 
ali globlja vera, toda nimam 
veliko stikov z drugimi verniki, 
da bi lahko to potrdil. Pri meni 
osebno pandemija ni veliko 
spremenila, vsaj ne glede 
mojega dojemanja Boga in 
vere. Edino, kar lahko ugotav-
ljam, je, da se je življenje bolj 
zakompliciralo, da je delo v 
službi v tem obdobju postalo 
veliko bolj naporno in zahtev-
no. Iz službe prihajam domov 
psihično veliko bolj utrujen 
kot pred pandemijo. 

Andrej Štekar, ekonomist in bančni uslužbenec  in aktiven član   
slovenske župnijske skupnosti na Opčinah

Menim, da bi bilo potrebno več osebnega stika     
med duhovniki in verniki
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Sicer pa v pogovorih s prijatelji 
opažam, da ima pandemija zelo različne 
 posledice na delovne pogoje. Nekateri 
so veliko bolj pod udarom in se od njih 
zahteva še več napora pri delu (npr. vse 
zdravstveno osebje, šolniki idr.), drugi 
pa so ne le ohranili svoja delovna mesta, 
ampak jim je tudi služba manj naporna 
in imajo veliko več časa zase in za svoje 
družine; tretja skupina pa je tista, ki je 
enostavno izgubila službo in seveda 
ostala tudi brez dohodkov, to pa spravi 
človeka v zares hude eksistencialne 
težave. Ne vem, ali so naši duhovniki 
začutili, da ljudje v teh razmerah bolj 
iščejo Boga in so v velikih stiskah. Go-
tovo se je odprla neka nova dimenzija 
eksistencial nih vprašanj, ki se jih pona-
vadi ljudje otepajo ali pa nimajo časa, 
da bi se z njimi ukvarjali. 

n Kaj menite o bogoslužju na daljavo? 
Slovenska škofovska konferenca je 
glede prenosa sv. maš po socialnih 

omrežjih previdna. Kako pa vi preso
jate možnosti, ki nam jih nudi tehno
logija? Je to priložnost, da dosežemo 
ljudi, ki so sicer oddaljeni od Cerkve, 
ali gre za nevarnost, da bogoslužje 
zbanaliziramo?
l Glede bogoslužja na daljavo se stri-
njam z opozorili slovenske škofovske 
konference. V sodobni družbi smo itak 
pahnjeni v vedno večji individualizem in 
pandemija nas še bolj poriva v to. Zato 
sem za skupne svete maše v cerkvah in 
za osebne stike z duhovniki in duhov-
nimi osebami. Seveda nam je lahko 
tehnologija v pomoč, kar ni zanemarlji-
vo, toda tehnologija ne more biti rešitev, 
ampak samo eno od raznih sredstev, ki 
lahko pripeljejo do Boga.

n Krščanski način razmišljanja in 
življenja je bil že pred pandemijo v 
hudi krizi. Zdi se, kot da se tudi v tradi
cionalno krščanskem okolju nezadr
žno oddaljujemo od institucionalne 
Cerkve. Je po vašem mnenju izkušnja 
pandemije priložnost za Cerkev, da na 
nov način nagovori ljudi? 
l Gotovo bo pandemija ljudi še bolj 
oddaljila od t. i institucionalne Cerkve. 
Obenem pa smo vsi v vedno večji stiski, 
kar pomeni, da smo še bolj potrebni 
Božje prisotnosti in bomo še bolj iskali 
Boga. Menim da bi bilo tu potrebno 
več osebnega stika med duhovniki in 
verniki. Duhovniki bi si morali vzeti 
čas, da ljudi iščejo, jim prisluhnejo, da 
z njimi sočustvujejo, jim enostavno 
stojijo ob strani tudi v tej veliki preiz-
kušnji. Pandemija je ustavila delovanje 
raznih cerkvenih organizacij, omejila 
je sestanke, srečanja, predavanja, 
skratka, vse dejavnosti, v katere so naši 
duhovniki včasih celo preveč vpreženi. 
Ker je sedaj več časa na razpolago, je 
to trenutek milosti, ko lahko navežejo 
stike s tistimi ljudmi, za katere prej ni 
bilo časa. Seveda je razumljivo, da so 
tudi duhovniki lahko v strahu zase in za 
svoje zdravje, toda če je v njih močna 
vera, bi ta strah ne smel prevladati nad 
njihovim poslanstvom. 

»Ljudje v teh razmerah bolj iščejo 
Boga in so v velikih stiskah. Gotovo 
se je odprla neka nova dimenzija 
eksistencial nih vprašanj, ki se jih 
ponavadi ljudje otepajo.«

Cerkev svetega 
Jerneja na Opčinah 
18. 5. 2020 - prva 
maša v prisotnosti 
vernikov po 70 
dneh zaprtja  
(foto Zvonko Vidau)
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n Kakšen vpliv na versko 
in duhovno življenje je po 
Vaši presoji imela in še ima 
epidemija koronavirusa, 
in to zlasti z ozirom na 
Benečijo?
l Strah pred pandemijo 
je globoko zarezal v naše 
verske skupnosti, ki jih 
sestavljajo pretežno starejši 
ljudje. Njihova globoka vera 
jim je bila v veliko oporo in 
jim je nudila priliko oživeti 
tradicionalne pobožnosti, 
kot sta rožni venec in križev 
pot. Nekateri so s police 
vzeli stare molitvenike in 
pesmarice in s tem obudili 
spomin na stare čase in se 
duhovno povezali z doma-
čim verskim življenjem, ki 
je šel v pozabo. 
Vernikom mlaj-
ših generacij je 
pandemija nudila 
priliko razmišljati 
o verskih in člo-
veških vredno-
tah, katerim sicer 
posvečajo vedno 
manj časa.

n S kakšnimi občutki ste spremljali 
prekinitev občestvenega bogoslužja 
in njegov prenos »na daljavo«? Kako 
je ta izkušnja vplivala na duhovno in 
versko življenje vaše skupnosti, ki je 
zaradi pomanjkanja duhovnikov že 
itak okrnjeno? Kaj ste pogrešali?
l Marca in aprila, ko je bilo občestve-
no versko življenje ustavljeno, smo 
zelo pogrešali tedensko sveto mašo v 
slovenskem jeziku v župnijski cerkvi v 
Špetru. V teku let so se namreč med 

msgr. Marinom Qualizzo in 
udeleženci vzpostavili tesni in 
prijateljski odnosi. Ti odnosi 
posamezniku vlivajo duhovno 
moč, ki izvira iz Božje besede, 
pridige in svetega obhajila, da 
bolj veselo in bolj zavestno 
opravlja svoje delo in izpolnju-
je družinske dolžnosti. Svete 
maše se udeležujejo verniki 
različnih starosti in poklicev, ki 
so med seboj ustvarili brat-
skega duha. Ko je bila maša 
prekinjena, so jo zato globoko 
pogrešali. Nekateri so posluša-
li verske obrede po Radiu Trst 
A, italijanski televiziji in tudi 
preko Facebooka.

n Ste imeli vtis, da je verska 
skupnost, v kateri delujete, 

iz te preizkušnje izšla 
s trdnejšo vero ali pa 
je nasprotno povzro
čila, da so se vezi z 
Bogom, z ljudmi, s 
tradicijo in s sloven
sko kulturo še dodat
no razrahljale?
l Glede verskega živl-
jenja sem na splošno 

opazil neko zunanjo mlačnost, indife-
rentnost in oddaljenost. Mislim pa, da 
izredno stanje, ki ga je povzročil korona-
virus, nudi tudi priliko, da razmišljamo 
o bistvenih vrednotah na verskem in 
družbenem področju. V Benečiji v času 
najstrožjega »zaprtja« pogrešamo tudi 
kulturno življenje, saj so nas v normal-
nih razmerah kulturna društva pogosto 
vabila na razne prireditve, srečanja, 
razstave ipd. Ko smo zaprti v svojih hi-
šah, pa nam je dana prilika, da beremo 
knjige in drugo čtivo, ki bi ga sicer najbrž 

Jure Bankič, publicist in zgodovinar, sodelavec štirinajstdnevnika Dom,   
aktiven v širši verski skupnosti Nadiške doline

Nenadomestljivo in pozitivno vlogo je odigral v tem času  
papež Frančišek

»Dragoceno vlogo v tem času 
igrajo mediji, še posebej za nas 
Benečane štirinajstdnevnik Dom in 
tednik Novi Matajur, ki nas držita 
povezane z našo ožjo domovino.«
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nikoli ne vzeli v roke. Dragoceno vlogo v 
tem času igrajo mediji, še posebej za nas 
Benečane štirinajstdnevnik Dom in ted-
nik Novi Matajur, ki nas držita povezane 
z našo ožjo domovino.

n Kaj menite o bogoslužju na daljavo? 
Kako presojate možnosti, ki nam jih 
nudi tehnologija? Je to priložnost, da 
dosežemo ljudi, ki so sicer oddaljeni 
od Cerkve, ali gre za nevarnost, da 
bogoslužje zbanaliziramo?
l Kot smo bili prisiljeni k delu na 
daljavo, se bomo v takih in podobnih 
razmerah morali privaditi tudi svetih 
maš po socialnih omežjih. Tehnologija 
je dragoceno sredstvo, če ostane v službi 
človeka in njegovih tudi verskih vrednot. 
S pomočjo tehnologije je msgr. Qualizza 
na veliko soboto blagoslovil velikonočni 
ogenj ter kruh, jajca in druga jedila, ki 
so jih verniki ob določeni uri postavili na 
hišni prag, na okna in na ganke. Šlo je za 
ganljiv verski obred, ki so se ga udeležili 
tudi verniki, ki ne obiskujejo slovenske 
maše, nekateri pa sploh ne govorijo 

slovensko. Vsi smo se čutili povezane v 
velikonočnem duhu.

n Krščanski način razmišljanja in 
življenja je bil že pred pandemijo v 
hudi krizi. Zdi se, kot da se tudi v tradi
cionalno krščanskem okolju nezadrž
no oddaljujemo od institucionalne 
Cerkve. Bo po vašem mnenju izkušnja 
pandemije ta razkorak med Cerkvijo in 
svetom še dodatno poglobila ali uteg
ne biti to priložnost za zbližanje?
l Nenadomestljivo in pozitivno vlogo 
je odigral v tem času papež Frančišek. 
Televizijski prizori z molitvijo na Trgu 
Svetega Petra, križevim potom na veliki 
petek in jutranjimi mašami v cerkvi sve-
te Marte bodo ostali v spominu velikega 
števila ljudi, in ne le vernih. Kriza kato-
liškega sveta je razvidna, a mislim, da je 
v težavah bolj »zunanja« podoba Cerkve 
kot versko življenje, ki raste v posa-
meznikih, v družinah in v večkrat skritih 
skupnostih in ki se izraža v karitativnih 
pobudah, v solidarnosti z »izvržki« naše 
družbe. Duh namreč veje, koder hoče.

Lilijana Žnidaršič Golec, zgodovinarka, zaposlena v Arhivu Republike Slovenije, 
živi v Ljubljani, kjer spremlja versko življenje in skuša posebno v teh časih 
ostajati tesneje povezana s svojo župnijsko skupnostjo.

Pandemija je odlična priložnost za srčnejše pričevanje o 
neminljivi Božji ljubezni in tkanje tesnejših vezi med nami
n Kakšen vpliv na versko in duhovno življenje 
ima po Vaši presoji epidemija koronavirusa v 
Sloveniji? Kako se je nanjo odzvala institucio
nalna Cerkev, kakšen je bil odziv posameznih 
vernikov?
l Mislim, da bo o vplivu ali, bolje rečeno, vplivih 
epidemije koronavirusa na versko in duhovno živ-
ljenje pri nas mogoče bolj argumentirano govoriti 
šele po koncu epidemije oziroma po odpravi vseh 
omejevalnih ukrepov in vrnitvi življenja v stare tir-
nice. Na podlagi opažanj duhovnikov in vernikov iz 
časa po prvem valu epidemije sicer že zdaj obstaja 
utemeljena bojazen, da bodo naša občestva števil-
čno šibkejša in vsaj v začetku manj polnokrvna.

Odziv Cerkve, natančneje Slovenske škofovske 
konference, se mi je zdel v veliki večini ustrezen. 
Osebno me je najbolj zmotilo navodilo, naj duhov-
niki ne prenašajo svetih maš po spletu, ki je bilo 
v sklopu drugih navodil sprejeto po občutnem 
poslabšanju epidemiološke slike v Sloveniji sredi 
oktobra. Z olajšanjem sem (pa ne le jaz) sprejela 
hitri preklic tega navodila. Pri tem sem imela pred 
očmi predvsem župnika in vrsto sožupljanov naše 
župnije Ljubljana Črnuče.  

n S kakšnimi občutki sicer spremljate to doga
janje? Kako ta izkušnja vpliva na vaše duhovno 
in versko življenje?
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l Moji občutki so različni, neredko občutim žalost, 
strah, nelagodje, vendar je veliko tudi trenutkov, 
ko čutim veselje, ki ga »svet ne more dati«, iskreno 
skrb za druge in hvaležnost, da sem del Cerkve. 
Vsi ti občutki so me spremljali že pred epidemijo, 
zdaj pa opažam, da so se nekako poglobili, pove-
zali s tistim, kar je v življenju (naj)pomembnejše. 
Spremljanje spletnih maš in prejemanje obhajila iz 
rok domačega župnika Stanka Štefaniča doživljam 
globlje, za kar se moram v največji meri zahvaliti 
prav župniku, ki ga v odnosu do vernikov odlikujeta 
občudovanja vredna trud in srčnost. 

n Imate vtis, da bo verska skupnost, ki ji pripa
date, iz te preizkušnje izšla s trdnejšo vero ali 
pa bo nasprotno povzročila, da se bodo vezi z 
Bogom in z ljudmi še dodatno razrahljale?
l Prepričana sem, da se bodo med delom vernikov 
okrepili tako vera kot tudi medosebne vezi in vezi 
z Bogom. Vprašanje seveda je, kako velik bo ta del. 
Če že pred epidemijo krščanstvo in povezanost s 
Cerkvijo za nas nista bili nepogrešljivi vrednoti ali 
smo ju jemali kot 
nekaj rutinskega, 
potem je nevar-
nost, da se od 
njiju oddaljimo, 
toliko večja. Dej-
stvo je, da zahteva 
ohranjanje vere in 
vezi s Cerkvijo v času, ko se 
ne srečujemo pri mašah in 
ob drugih priložnostih, še več 
molitve, čuječnosti, potr-
pežljivosti in volje za dobro. 
Toda hkrati so nam na voljo 
mnoga sredstva in poti, ki jih 
lahko, dokler traja epidemija, 
s pridom izkoristimo: pokli-
čemo lahko denimo župnika 
in koga, ki živi sam, ter se 
pozanimamo, ali kaj potre-
buje in kako prenaša to težko 
obdobje; z vprašanjem, kako 
lahko pomagamo, se obrne-
mo na škofijsko ali župnijsko 
karitas; sami, z družino ali 
prijatelji se skupaj spominja-
mo tistih, ki jih tarejo enake 
ali še precej hujše nadloge 
kot nas. 

n Kaj pa bogoslužje po spletu? Ali ne obstaja 
nevarnost, da bogoslužje zbanaliziramo?
l Vsekakor, a je to, kako uspešno se ji bomo 
ustavljali, odvisno od duhovnikov, ki vodijo spletno 
bogoslužje, kot tudi od nas, ki se tega bogoslužja 
udeležujemo. Človekove misli med mašo preko in-
terneta, televizije ali radia zlahka odtavajo drugam, 
odprtost do Boga pa zamenja ujetost v minljivo 
tuzemskost. Seveda se v vsakdanje skrbi in načrte 
lahko kaj hitro zapletemo tudi pri bogoslužju v 
cerkvi, kjer se po drugi strani (kot mnogi ugotavlja-
mo v tem času) pogosto premalo zavedamo pome-
na ljudi okoli nas, pomena skupnosti, Cerkve. Naj 
se to spremeni, ko bosta epidemija in bogoslužje 
zgolj preko medijev stvar preteklosti. 

n Krščanski način življenja je bil že pred pande
mijo v hudi krizi. Zdi se, kot da se tudi v tradicio
nalno krščanskem okolju nezadržno oddaljujemo 
od institucionalne Cerkve in krščanskih vred
not. Bo po vašem mnenju izkušnja pandemije 
ta razkorak med Cerkvijo in svetom še dodatno 

poglobila ali utegne 
biti to priložnost za 
zbližanje?
l Krščanski način 
razmišljanja in življen-
ja se v tako imenovani 
zahodni civilizaciji, kot 
je videti, nezadržno 

krči. Kljub temu pa pretirana 
zaskrbljenost, jeza, malodušje 
ali celo odpad niso rešitev, 
ravno nasprotno. Naj bomo še 
tako majhna čreda, vsakdo od 
nas je poklican, da s pomočjo 
Božje milosti (in ob podpori 
sovernikov) vztraja pri širjenju 
Kristusove blagovesti. Kljub 
našim slabostim in dvomom 
bosta naša dobra volja in 
zvestoba obrodili sadove 
tudi med ljudmi, ki Kristusa 
ne poznajo ter sta jim vera in 
Cerkev tuji. Pandemija nas 
na poseben način opomin-
ja, da smo minljivi, to pa je 
odlična priložnost za srčnejše 
pričevanje o neminljivi Božji 
ljubezni in tkanje tesnejših 
vezi med nami.

»Dejstvo je, da zahteva ohranjanje 
vere in vezi s Cerkvijo v tem 
času še več molitve, čuječnosti, 
potrpežljivosti in volje za dobro.«
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»NESTRATEŠKA« PODJETJA
NA BALKANU

AČ

Ko skušamo razumeti negativno krivuljo, ki je 
družbo KB1909 pripeljala v zdajšnje stanje likvi-
dacije, je najbolje začeti s številkami. Tistimi, ki so 
najbolj povedne. Kapital družbe je v le nekaj letih 
izpuhtel. Leta 2012 je znašal skoraj 34 milijonov 
evrov, do leta 2018 je padel na en samcat milijon 
evrov. Odpisi dolgov in prodaja premoženja so v 
zadnjem letu omogočili ponoven dvig kapitala, ki 
pa je bolj ko ne samo rezultat finančnih operacij v 
planu prestrukturiranja in posredovanja zunanjih 
dejavnikov. V prvi vrsti gre tukaj za odkup terjatev 
goriške družbe s strani družbe KD Group. Od leta 
2012 do začetka postopka likvidacije je KB1909 
zabeležila tudi več zaporednih letnih negativnih 
rezultatov. Od leta 2012 do leta 2016 so bile letne iz-
gube v višini od 5 do 15 milijonov evrov letno. Slabo 
poslovanje so pri matični družbi vseskozi pripisovali 
zunanjim dejavnikom, predvsem posledicam krize. 
Realna slika pa je precej drugačna in je povezana s 
slabimi poslovnimi potezami, ki so bile večkrat tudi 
netransparentne in so prehajale skozi »domačijska 
podjetja« na Balkanu in v davčnih oazah.

Tak primer je bil nepremičninski sektor. Na 
skupščini novembra 2017, ko je KB1909 razgla-
sila likvidacijo, so v prvotnem predlogu za načrt 
prestrukturiranja zapisali, da bodo za sanacijo 
iztržili med drugim tudi kredit v višini 2,4 milijona 
evrov, ki ga imajo do družbe AKK Invest s sedežem 
v Beogradu. KB1909 je namreč v »bleščečih letih« 
imela svoj nepremičninski sektor, v katerem je bilo 
do leta 2012 več družb. In ravno leto 2012 je v tem 
sektorju pomenilo prelomnico, saj so ga pri goriški 

družbi (zaradi krize in neperspektivnosti) oprede-
lili za nestrateškega in se iz njega (skoraj v celoti) 
umaknili. Šlo je za družbe, ki so prikazovale nega-
tivne poslovne številke, strategija izhoda pa je za 
sabo pustila več nejasnih lis. 

Nepremičninski posli na Balkanu
Med podjetji, ki so bila del nepremičninskega 

sektorja, je bil tudi KB Consulting s sedežem v 
Beogradu. Ta družba je bila do leta 2012 v 70-od-
stotni lasti KB1909 in je bila sestavni del njegovega 
nepremičninskega sektorja. Preostali 30-odstotni 
del je že takrat imel Igor Lavš. Gre za ljubljanskega 
podjetnika, ki je zelo dobro poznal dogajanje v 
t. i. družbenem gospodarstvu. Do leta 2006 je bil 
namreč na čelu družbe NLB Interfinanz Beograd, ta 
pa je po matični NLB Interfinanz (s sedežem v Švici) 
imela korenine v Saftiju, nato pa je pristala pod 
okriljem največje slovenske banke NLB. Omenjena 
finančna družba je spletla številne vezi na Balkanu. 
Večkrat je šlo za zelo tvegane poslovne poteze, ki 
niso vključevale samo velikega finančnega rizika, 
temveč tudi poslovne partnerje iz kriminalnega 
podzemlja (več o tem v spodnjem okviru). 
Lavš pa je imel še eno tesno zvezo z našim pros-

torom. Bil je namreč tudi prvi direktor Republike, 
dnevnika, ki je bil konec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja alter ego Primorskega dnevnika v Sloveniji. 
Podjetje Republika d. d., ki je bilo založnik dnevnika 
in je delovalo med letoma 1994 in 2001, je imelo 
dva lastnika. Prvi je bil družba ZTT, drugi pa Hel-
vetius, podjetje, za katerim sta stala novomeška 
Krka in prav Safti. Igor Lavš je bil skratka v krogih 
 družbenega gospodarstva vseskozi dokaj domač.
A vrnimo se k zgodbi, s katero smo začeli, in 

poglejmo natančneje, kaj se je dogajalo z beo-
grajskim podjetjem KB1909 Consulting (za lažje 
razumevanje ga bomo odslej imenovali samo 

»Od leta 2012 do leta 2016 so 
bile letne izgube v višini od 5 
do 15 milijonov evrov letno.«
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 Consulting). Gre namreč za zanimiv 
primer kreativnih finančnih operacij, 
s katerimi so se sredstva prenašala iz 
Gorice na Balkan in se tam nekako izgu-
bila. Pomembna  postojanka je bila na 
naslovu Terazije, 31 v Beogradu. 
Tam je bil sedež družbe Consulting, ki 

je bila del skupine KB1909. Do leta 2012 
je njen dolg do matične družbe znašal 
približno 3 milijone evrov. Takrat pa 
se je KB1909 v skladu s politiko dezin-
vestiranja v nepremičninskem sektorju 
odločila, da bo svoj 70-odstotni delež 
v družbi Consulting prodala podjetju 
Praid Medical iz Beograda. To podjet-
je, ki je (neuradno) prav tako spadalo 
v krog KB1909 (več o tem kasneje), je 
sicer delovalo v medicinskem sektorju, 
a se je s to investicijo vseeno odločilo za 
preskok (tudi) v nepremičninski sektor. 
Kar najbolj bode v oči, je cena, ki jo je 
Praid Medical plačal družbi KB1909 za 
prevzem Consultinga. Kljub temu da so 
Goričani imeli do Consultinga 3 milijone 
evrov visoko terjatev, so hčerinsko druž-
bo prodali za borih 10 tisoč evrov. Če 
povemo nekoliko drugače, KB1909 je za 
10 tisoč evrov odtujil hčerinsko podjetje 
in tako »podaril« 3 milijone evrov tujemu 
srbskemu podjetju. Družbe Consulting 
nato kar nekaj časa ni bilo na vidiku (a 
samo na videz). Leta 2018 je medtem 
Consulting spremenil ime v AKK Invest, 
kot takega smo ga v računovodskih izka-
zih družbe KB1909 lahko spet našli šele 

v letošnjem letu. Goriška družba ga je 
odkupila za simboličnih 160 evrov, da bi 
od njega  izterjala (preostali) dolg v višini 
1,2 milijona evrov. Razlog za ponovni 
prevzem naj bi bil v lažjem nadzorovanju 
dolžnika. KB1909 bi tako hitreje vnovči-
la poroštvo za terjatev, zemljišče sredi 
Beograda, ki ga namerava prodati. 
Ob zaključju lahko povlečemo črto. 

KB1909 je v tej zgodbi še vedno v izgu-
bi, kljub temu, da so se mahinacije s 
Consultingom (oziroma AKK Investom) 
začele že pred skoraj desetimi leti. V 
blagajnah goriške družbe je zaradi dol-
goletne neporavnane terjatve še vedno 
luknja v višini 1,2 milijona evrov. Podjet-
je AKK Invest, ki je danes spet v goriškem 
portfelju, pa ima tudi negativno vrednost 
premoženja. In to prinaša še dodatno 
luknjo v višini dodatnih 500 tisoč evrov.

Kaj je NLB Interfinanz?
Slovenski mediji so ob razkrivanju afer, povezanih z zlomom slovenskega bančništva, razkrili, da 

je NLB Interfinanz v Srbiji med drugim od leta 2008 financiral družbo Invej, za katero naj bi se skrival 
Predrag Ranković, član srbskega kriminalnega podzemlja. Skupna vsota tega financiranja naj bi zna-
šala 80 milijonov evrov.
NLB Interfinanz je bil švicarska hčerinska družba največje slovenske banke NLB. Do polovice 

devetdesetih let prejšnjega stoletja pa je bil v lastništvu Interfinanza tudi Safti, ki je pravzaprav to 
družbo ustanovil. NLB Interfinanz se je namreč rodil kot Proteus Finanz, ta pa je bil hčerinska firma 
luksemburškega Proteusa, ki ga je leta 1989 ustanovil Safti. Ko je Proteus Finanz v celoti prevzela 
Ljubljanska banka (oziroma kasneje Nova Ljubljanska banka), se je spremenil v NLB Interfinanz. 
Zanimivo je pri tem omeniti še dejstvo, da je NLB Interfinanz imel svojo podružnico tudi v Gorici. 
Delničarja v goriškem NLB Interfinanz pa sta bila dva: večinski je bil NLB, manjšinski pa … KB1909.
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Kdo je Praid Medical?
Družba Praid Medical, ki jo ome njamo 

v prejšnjih odstavkih, pa je dokaj po-
memben dejavnik v poslovnih zgodbah 
KB1909 na Balkanu. Zakaj se je KB1909 
odločila, da bo Consulting prodala temu 
srbskemu podjetju?
Odgovor na to vprašanje je sicer na 

dlani, če razumemo nekoliko boljše 
okoliščine tega finančnega transferja. In 
takoj bomo ugotovili, da je bila odtuji-
tev Consultinga samo navidezna. Sedež 
družbe Praid Medical je bil na beograjski 
Ulici Terazije le lučaj stran od Consultinga 
(slabih 100 metrov). Tudi lastništvo se s 
prehodom iz KB1909 na Praid Medical de-
jansko ni kaj dosti spremenilo. Srbski re-
gister podjetij je namreč kot 100-odstotno 
lastnico omenjal Slovenko Estelo Cetin, 
ki je tudi drugače tesna sodelavka Borisa 
Perica (bila je na primer članica uprave 
Mladine takoj po tem, ko je KB1909 pre-
vzela ljubljanski tednik). Na likvidacijski 
skupščini KB1909 novembra 2017, kamor 
mediji niso imeli vstopa, je sicer na dan 
prišlo tudi vprašanje, da naj bi bil pred 
tem v Praid Medicalu z minimalnim dele-
žem  prisoten tudi Boris Peric.
Praid Medical je pred likvidacijo 

spremenil lastništvo. Prevzela ga je 
družba Infina d. o. o. iz Ljubljane. A da 
ne bo pomote, tudi z novim lastnikom 
ostajamo v domačijskih poslih. Lastnik 
Infine je namreč že spet … Estela Cetin. 
Sedež podjetja pa je kar na domačem 
naslovu Cetinove. V zgodovinskem izpis-
ku  delničarjev Infine pa najdemo seveda 
tudi Borisa Perica. Kot delničar je v Infini 
bil do 25. maja 2017. Danes je Praid 
 Medical v likvidaciji. Po prodaji deleža 
v AKK Invest je najbrž »izčrpal« svojo 
vlogo domačijskega podjetja za posle na 
Balkanu. A ta likvidacija ni prva. Posto-
pek likvidacije je ta družba že  doživela 
in preživela leta 2016. In da bo slika 
popolna: pred likvidacijo je bila pred-
sednica uprave Estela Cetin, likvidacij-
ska upraviteljica je bila Estela Cetin, po 
likvidaciji je predsednica uprave postala 
spet Estela Cetin.

Posrednik … za provizije
Očitno je bilo torej Praid Medical 

podjetje, ki je igralo večplastno vlogo 
posrednika za številne posle, ki jih je 
KB1909 sklepala v Srbiji. In ne govorimo 
samo o nepremičninskem sektorju. Pri-
dobili smo namreč dokument, ki priča, 
da je bil Praid medical zelo dejaven tudi 
na drugih področjih. Tudi na farma-
cevtskem, ki je bil do leta 2015 sektor 
z najvišjo dodano vrednostjo v sklopu 
skupine KB1909. Podjetje, ki je ustvarja-
lo dodano vrednost, je bilo seveda Mark 
Medical, ki je bilo v Sloveniji tudi pod 
drobnogledom javnosti zaradi afere z 
žilnimi opornicami.
Kje pa v tem kontesku najdemo 

srbski Praid Medical? 24. marca 2008  
je omenjena srbska družba podpisala 
s podjetjem Mark s.r.l. (predhodnikom 
družbe Mark Medical) pogodbo, po 
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 kateri je postala njegov agent v 
Srbiji. Pogodba je med drugim 
predvidevala tudi zelo visoke 
provizije za sklenjene posle – 
med 5 in 25 % posla. Pri tem so 
zapisali načelo: čim uspešnejši 
bi bil posel in čim višja bi bila 
cena, ki bi jo iztržili pri kupcu, 
tem višja bi bila provizija (pri 
čemer so provizije v svetu po-
slovanja sicer običajen, a hkrati 
zelo netransparenten način 
plačevanja poslovnih partner-
jev). Po naših informacijah naj 
bi takrat Mark Medical izplačeval 
srbskemu Praid Medicalu zares 
izdatne provizije. Pogodbo je v 
imenu Praid Medicala podpisal 
Ivo Cotič, to je brat Borisa Coti-
ča, pomembne figure 
znotraj Mark Medicala, 
ki je nekaj let kasne-
je zaradi nesoglasij 
ustanovil konkurenčno 
družbo Bormia.
V obdobju, ko je bila 

podpisana pogodba, 
je bila tudi lastniška 
sestava Praid Medicala 
nekoliko drugačna. Estela Cetin je sicer že bila v 
lastniški strukturi, a z manjšinskim deležem (19 %). 
Dobrih 80 % pa je bilo v lasti britanskega podjetja 
New Sci Investment ltd s sedežem v Londonu, eni 
od pomembnejših davčnih oaz na stari celini. Nje-
gov direktor je bil Britanec Maurice Thomas Greig, 
ki je bil v istem obdobju direktor še v približno 20 
drugih podjetjih na območju te davčne oaze.

Oškodovanje paradnega konja, 
Mark Medicala
Zakaj navajamo vse te podrobnosti? Treba je 

namreč razumeti, da se pri poslih s provizijami zelo 
pogosto vrtijo zelo visoki zneski. To velja toliko 
bolj, če ima podjetje, ki najame agenta, bogat 
denarni tok. In to je vsekakor primer podjetja Mark 
Medical. Sledenje toku denarja, ko gre ta v države s 
slabšim sistemom nadzornih organov, pa postane 
malodane nemogoče. In Srbija je primer take drža-
ve. Tako se postavlja vprašanje, koliko sredstev se 

je v tej in podobnih zgodbah 
obračalo na Balkanu. In kako 
transparentni so bili ti posli?
Za ilustracijo samo pri-

mer, pri katerem sicer Praid 
Medical ne igra vloge, je pa 
vanj vključen Mark Medical. 
Govorimo o poslovni potezi 
prevzema 16-odstotnega 
deleža v Istrabenzu, ki ga je 
KB1909 izvedla leta 2012, 
kljub temu da je bila koprska 
družba takrat v že zelo neza-
vidljivem položaju. Kupnina 
je znašala 499 tisoč evrov. 
Nakup tega deleža je finan-
cirala tretja družba. Kdo je ta 
tretja družba, lahko sklepamo 
iz pojasnil v letnem poročilu 

KB1909 za leto 2012. 
Med postavkami »ob-
veznosti brez jam-
stev« najdemo med 
drugim prav finan-
ciranje v višini 499 
tisoč evrov, ki ga je 
družba Mark Medical 
d. o. o. (hrvaška po-
družnica) najela pri 

banki Iccrea Bancaimpresa. Sklepamo torej lahko, 
da je KB1909 financirala nakup deleža v Istrabenzu 
z izčrpavanjem in oškodovanjem hrvaškega hče-
rinskega podjetja Mark Medicala, najdonosnejšega 
podjetja v skupini.

Izčrpavanje tudi po prodaji?
Popisane zgodbe so relevantne ob ugotavlja-

nju, da je skupina KB1909 nastala kot finančna 
grupacija, ki naj bi po propadu TKB in sistema Safti 
pod skupno streho spravila ostanke t. i. družbe-
nega gospodarstva. Zgoraj predstavljene zgodbe 
o tveganih poslovnih potezah, za katere se je v 
marsičem izkazalo, da so bile škodljive, z nekaj 
primeri podajajo celotno sliko. V različnih  podjetjih 
se pojavljajo ista imena in isti vzorci delovanja. In 
to celo v obdobju, ko se je delovanje KB1909 skrčilo 
zaradi krize, ki jo je pripeljala do likvidacije. 
Zato bomo zaključili prav s tistim podjetjem, ki 

je bilo (posebej v Sloveniji, zaradi afere žilne opor-
nice) paradni konj skupine in ki je imelo največji 

»Sledenje toku denarja, ko gre 
ta v države s slabšim sistemom 
nadzornih organov, pa postane 
malodane nemogoče. In Srbija 
je primer take države.«

Boris Peric
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denarni tok. KB1909 se je zaradi krize, 
v katero je zabredla, leta 2015 odločila 
prodati Mark Medical. Za odkup se je 
odločilo podjetje Svas Biosana iz kraja 
Somma Vesuviana (nedaleč od Neaplja). 
Koliko je takrat znašala kupnina, sicer ni 
znano, neuradno pa naj bi bila 8 milijo-
nov evrov. Kupec naj bi takoj izplačal 2 
milijona evrov, preostali del kupnine pa 
naj bi se (neuradno) izplačeval v letnih 
obrokih, ti pa naj bi se financirali kar iz 
letnega dobička Mark Medicala. Kaj to 
pomeni? Da je KB1909 odtujila najdo-
nosnejše podjetje, kupec pa ga je dejan-
sko plačal le v manjši meri. V preostalem 
delu se je Mark Medical izplačal sam, in 
to v lastno škodo.
Ob omenjenih neuradnih podatkih 

pa iz letnih poročil KB1909 vsekakor 
izhaja potek izplačil. V letu 2016 je ku-
pec nakazal 2,6 milijona evrov. Preostali 
del kredita (leta 2016 je znašal 2,1 mili-
jona evrov in se je nato izplačal v 2 letih) 
pa je goriška družba takoj preusme-
rila na Čedajsko banko za poravnavo 
finančnih obveznosti. Če povzamemo, 
pomemben del kupnine od prodaje 
najdonosnejšega podjetja v skupini je 

morala KB1909 takoj odstopiti zaradi 
visoke stopnje zadolženosti. Goriška 
družba je od tega imela bore malo.

Drugačni lastniki,   
ista imena
Kljub prodaji Mark Medicala pod-

jetju Svas Biosana pa so vidni kadri 
iz obdobja KB1909 še vedno ostali v 
farmacevtskem podjetju, ki odgovarja 
danes lastnikom v Neaplju. To je pri-
mer Damijana Klanjščka,    dolgoletnega 
predsednika Mark Medicala (on je na 
primer podpisal omenjeno pogodbo s 
Praid Medicalom) in tesnega sodelavca 
Borisa Perica, ki je v podjetju še vedno 
zaposlen. Klanjšček je bil vseskozi eden 
od pomembnejših mož v farmacevtskem 
sektorju KB1909.
Klanjšček je hkrati še vedno tudi 

direktor Pro Medensa, še enega pod-
jetja, ki je bilo del skupine KB1909 in 
je danes del neapeljske skupine Svas 
Biosana. Primer omenjenih »istih shem« 
in istih obrazov lahko najdemo prav na 
primeru Pro Medensa, ki se je rodil leta 
2011 kot Inmedic. Prvi njegov lastnik 
je bila (že spet) družba Infina, njegova 
direktorica pa Estela Cetin. Leta 2014 
je lastništvo prevzel Indules (hčerinsko 
podjetje KB1909), za direktorja pa je bil 
imenovan Damijan Klanjšček. Tudi Pro 
Medens je, tako kot Infina in Praid Me-
dical, imel središče svojega poslovanja 

na Balkanu. Kmalu po prodaji 
Mark Medicala podjetju Svas 
Biosana je KB1909 prodala tudi 
podjetje Pro Medens podjetju 
Biotech, ki je hčerisnko pod-
jetje Svas Biosane. Klanjšček 
pa je še naprej direktor tega 
podjetja, kljub spremembi 
lastnika.
Skratka, drugačni lastniki, 

a ista imena. Premoženje, ki je 
izhajalo iz t. i. družbenega gos-
podarstva, je v tem trenutku 
večinoma izgubljeno. Številni 
akterji pa so (kljub temu) še 
vedno na prizorišču dogajanja.

»Premoženje je v tem trenutku 
večinoma izgubljeno. Številni 
akterji pa so (kljub temu) še 
vedno na prizorišču dogajanja.«
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Erika Jazbar

Msgr. Renato Podbersič (1943) je primorski duhovnik, zelo navezan 
na rojstno vas Vrtojbo, od septembra leta 2013 je v vrstah dušnih pas-
tirjev, ki opravljajo svoje poslanstvo med Slovenci v Italiji: je župnijski 
upravitelj v župnijah Sovodnje, Rupa – Peč in Gabrje z Vrhom Sv. Mihae-
la, cerkveni asistent goriških skavtov in tudi predsednik Goriške Mohor-
jeve družbe. Za sabo ima bogato duhovniško pot, ki ga je popeljala na 
različne konce Primorske, od Idrije do Kopra in Istre s Čičarijo ter študija 
v Rimu, zasedal je pomembne položaje, saj je bil ravnatelj in ekonom 
Malega semenišča in Srednje verske šole v Vipavi – današnje škofijske 
gimnazije –, bil pa je tudi generalni vikar koprske škofije in vikar za 
pastoralo ter tajnik Slovenskega pastoralnega sveta.

V župnišču v Sovodnjah sem ga obiskala letošnjega novembra, med 
večurnim srečanjem mi je spregovoril o povojnem preganjanju Cerkve, 
duhovnikov in vernikov na Primorskem (1945–1989). Sam sicer ni bil 
deležen grobosti prvega povojnega obdobja, pa čeprav različne oblike 
pritiska oblasti tudi njemu niso bile tuje, pobliže pa je poznal domala vse zapornike iz primorskih duhovniških 
vrst. Točni seznam preganjanih in pa kazni mi je naknadno še pisno dopolnil.

Pogovor sva začela pri msgr. Ljubu Marcu (1920–2010), ki je bil skupaj z drugimi sobrati obsojen na 
Tolminskem procesu. Novembra je namreč minilo sto let od njegovega rojstva, meseca avgusta pa deset let 
od njegove smrti. Pred desetimi leti je konec novembra preminil tudi drug znan duhovnik, ki je prestal daljšo 
zaporno kazen in je o njej pisal, in sicer Jožko Kragelj (1919–2010).

n Kako se spominjate duhovnika 
 Ljuba Marca?
l Poznal sem ga že v letih bogoslovja, 
ko je bil župnik na Planini nad Ajdovšči-
no, nato sva se redno srečevala. Največ 
časa je živel v Biljah, več desetletij kot 
župnik, nato je v tej vasi, ki leži nedaleč 
od Vrtojbe, ostal tudi po upokojitvi. 
Leta 1977 je za nekaj mesecev upravljal 
tudi mojo rojstno župnijo. Pri njem je 
izstopala predvsem dobrodušna narava, 
bil je šaljivec, kar pride do izraza tudi v 

njegovih Črepinjah,1 v katerih je popisal 
svoja zaporniška leta. Besedilo je nasta-
jalo v več fazah, daljši rokopis je napo-
sled urednik Ognjišča Silvester Čuk, ki je 
tudi sam med vojno izkusil partizansko 
likvidacijo dveh sester, nekoliko oklestil.

1 Ljubo Marc, Črepinje, Spominjanja 
primorskega duhovnika, 1940–1958, 
(pri izboru in ureditvi so sodelovali 
Hieronim Žveglič, Zmaga Kumer in Leon 
Marc, predgovor je napisal Tone Požar), 
Mohorjeva družba in Zadruga Mohorjeva, 
Celje in Gorica, 1994.

Intervju – prelat Renato Podbersič

PRIMORSKI DUHOVNIKI SO 
V KOMUNISTIČNIH ZAPORIH 
PRESTALI 82 LET, 
4 MESECE IN 12 DNI
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Če njegovo osebnost, slog, predvsem pa 
odnos do prestanega gorja primerjamo z be-
sedilom in značajem Jožka Kraglja ali Stanka 
Sivca, je razlika očitna. Črepinje so posebno 
branje, ker je Marc znal jemati s humorjem tudi 
strahotne strani prisilnega dela, taborišča in 
zapora. Gre za domet, ki ga ne premore ravno 
vsak. Marsikoga je zapor uničil, njega ni. Iz čis-
to dokumentarnega vidika sicer daje popolnej-
šo sliko Stanko Sivec v svoji knjigi Skozi ogenj.2

n Kaj pa Ljubo Marc kot duhovnik in župnik?
l V pastoralnih letih je bil zelo dejaven na 
področju cerkvene priprave na zakon, ki se je 
najprej na Primorskem in nato v ostali Slove-
niji začela uvajati konec 60. let in v začetku 
70. let najprej po vzoru v Kanadi in Franciji, 
nato v Španiji in Italiji. Duhovniki, ki so imeli 
stike s temi deželami, so tam 
našli ustrezno literaturo; ko so 
odprli mejo, so obiskovali tečaje 
po Italiji, tudi sam sem še kot 
bogoslovec hodil z njimi. Z njimi 
se je na Slovensko prenesel 
 pastoralni poudarek na  pripravo 
na zakonsko življenje oziroma 
na skrb za družino. Pred tem 
je bila pozornost pretežno na 
otrocih, proti koncu 60. let na 
mladini, na primer z Vinkom 
Kobalom in drugimi. Počasi je 
dozoreval čas za naslednjo pas-
toralno fazo z Ljubom Marcem, 
ki je v Ajdovščini več let vodil 
pripravo na zakon. Bil je lepo 
sprejet, saj je dojel potrebe 
takratne družbe. S tega vidika je res veliko dobrega naredil. 
Seveda ni bil sam med primorskimi pionirji priprave na za-
kon. Tu so bili še Albert Metlikovec, Gašper Rudolf in Franjo 
Godnič ter drugi, kot kaplan v Idriji sem tudi sam začel s 
srečanji zakoncev, kot kaplan v Kopru pa leta 1971 s tečaji 
neposredne priprave na zakon.

n Koliko je govoril o svojih zaporniških letih?
l Na srečanjih z drugimi duhovniki ni tega nikoli omenjal. 
Če je naneslo, je bila oblika pogosto šaljiva, tako da z njego-
ve strani nismo kaj veliko zvedeli, kako je dal skozi to preiz-
kušnjo. Tudi v tem oziru se je razlikoval od Jožka Kraglja, ki 
je rad poudarjal, da je bil zaprt, in je svoja doživetja popisal 

2 Stanko Sivec, Skozi ogenj, (spremno besedo je napisala 
Miroslava Cencič), Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2015.

Spodaj: Sv. 
Gora, 24. junija 
1959, 15-letnica 
posvečenja. 
Sedijo: od leve 
France Krapež, 
Ljubo Marc, Mirko 
Valentič. Stojijo: 
od leve Albert 
Metlikovec, Mirko 
Žakelj, Vladimir 
Rijavec, Mirko 
Škarabot, Joško 
Koren. Manjka Ivan 
Kobal, še v ječi (iz 
knjige Črepinje);
na dnu: bogoslovec 
Stanko Sivec in 
župnik Jožko 
Kragelj leta 1947 (iz 
knjige Skozi ogenj)
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v knjigi Moje celice.3 Marc tudi nikoli ni 
povedal, zakaj so ga obsodili in zaprli. 
Nekaj nam je pripovedoval o prisilnem 
delu, kaj globljega pa je držal zase.
Bistveno več mi je povedal Stanko Si-

vec, s katerim sem bil bolj povezan, čez 
poletje sem kdaj hodil v Bovec, kjer je bil 
župnik, in sva tudi planinarila. Na skup-
nih poteh mi je marsikaj zaupal. Nikoli 
pa ni nikomur nič očital, ga obtoževal, ni 
izrekal kletev ali anatem. Na obdobje, ki 
ga je preživel v zaporu, ni gledal zagren-
jeno, kar odraža tudi njegovo pisanje 
v knjigi Skozi ogenj, verjetno je to bilo 
tudi zato, ker se je teksta lotil v poznih 
letih, ko je v njem marsikaj dozorelo in 
se prečistilo.

n Ali je v “Vaših” letih še kaj odmeval 
Tolminski proces?
l Seveda je, tudi kasneje in kontinuira-
no, veliko se je o njem govorilo. Najprej je 
bil v Tolminu leta 1949 obsojen na smrt 
Jožko Kragelj, na Tolminskem procesu od 
13. do 19. marca 1952 pa je bilo obsoje-
nih na zaporne kazni pet duhovnikov, ki 
so delovali na obmejnem območju, to 
so bili župniki Ivan Kobal (Kobarid), Ivan 
Hlad (Log pod Mangartom), Karel Klinkon 
(Libušnje), Ljubo Marc (Drežnica), Robert 
Zadnik (kaplan v Solkanu), ob njih pa 
še bogoslovec Stanko Sivec in kobariški 
organist Ludvik Šturm. 
O Tolminskem procesu se je govorilo 

kot o poskusu, da bi zlomili Cerkev na 
Primorskem. Uvožen je bil iz Ljubljane 
po kalupu velikih montiranih procesov, 
ki so jih tam inscenirali. Skušali so nas 
ustrahovati, a ni jim uspelo, so pravili. In 
z velikimi procesi pri nas na Primorskem 
niso nadaljevali.

n Kako pa so duhovniki gledali na 
sobrate, ki so bili zaprti?
l Čutili so predvsem veliko spoštovanje 
do njih, zelo malo je bilo sumničenja, 
češ “nekaj je moral že biti kriv, če so ga 

3 Jožko Kragelj, Moje celice, (spremni 
besedi sta napisala Stanislav Lenič in 
Drago Klemenčič), Družina, Ljubljana 
1990. Knjiga je bila večkrat ponatisnjena 
in prevedena v hrvaščino in italijanščino.

zaprli”. Nimam v 
spominu nikogar, ki 
bi komu kaj očital. 
Nekoliko drugače 
so na zadevo gledali 
tisti duhovniki, ki 
so bili v Cirilmeto-
dijskem društvu 
(CMD). Ti so bolj ali 
manj prepričano, 
pod prisilo ali iz 
osebnega intere-
sa – odvisno pač 
od vsakega posa-
meznika –, v večji 
meri ali manjši meri 
zagovarjali režimske 
izbire, na zadeve so 
gledali tudi z ideolo-
škega zornega kota.
Pri veliki večini primorskih duhov-

nikov, še posebej pri bogoslovcih, pa je 
zelo imponiralo, če je kdo trpel zaradi 
vere in Cerkve.

n Kakšen odnos pa je do njih imel apo
stolski administrator dr. Mihael Toroš?
l V prvem obdobju je bil nekoliko 
zadržan, tudi njega so zvabili v CMD, 
v društvo je morda nekoliko naivno 
pristopil, ker je iskal dialog z oblastjo. 
Kasneje je uvidel, kako ravnajo z duhov-
niki, odpor do Cerkve se je stopnjeval, 
tako tudi namera, da bi Cerkev vklopili 
v ideološki in politični voz. Od režima se 
je Toroš kasneje oddaljil in je imel do za-
prtih duhovnikov zelo korekten odnos, 
pomagal jim je, se zanje zavzemal in se 
izpostavljal. Ko je leta 1954 birmoval v 
Vrtojbi, se ga spominjam, kako je vehe-
mentno mahal s prižnice in poudarjal 
člen jugoslovanske ustave, ki zagotavlja 
versko svobodo.
Nekdanje zaprte sobrate je zelo 

podpiral škof msgr. Janez Jenko. Marc, 

»O Tolminskem procesu se je 
govorilo kot o poskusu, da bi 
zlomili Cerkev na Primorskem.«
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Kobal, Hlad, Klinkon, Sivec, 
Kragelj in drugi so pri njem 
uživali vso podporo, celo 
več, častil jih je kot mučence 
za vero.

n Kaj bi povedali o Cirilme
todijskem društvu?
l Bila je to pobuda državnega 
vodstva, nastala z namenom, 
da bi kontrolirali in si pod-
redili Cerkev, jo oddaljili od 
Vatikana, pa tudi ustvarili raz-
dor v duhovniških vrstah. Na 
Hrvaškem društvo ni uspelo, 
v glavnem po zaslugi takrat-
nega zagrebškega nadškofa 
Alojzija Stepinca in njegovih 
naslednikov.
V Sloveniji je 

imelo CMD naj-
več vpisanih na 
Štajerskem, na 
drugem mestu 
je bila Ljubl-
jana, na zadn-
jem mestu pa 
sedanja koprska 
škofija. Na našem koncu se je vanj takrat 
vpisalo nekaj čez 30 od skupno približno 
170 duhovnikov.
Kot rečeno, so se duhovniki včlanili v 

CMD, ker so bili v to prisiljeni zaradi kake-
ga prekrška ali hujše zadeve, drugi, ker so 
se bali, tretji, ker so bili ideološko prepri-
čani, bili pa so tudi taki, ki so to izbrali, 
ker jim je članstvo v CMD prineslo meseč-
no plačo, mir in druge ugodnosti, pa tudi 
možnost kakšnega manjšega odstopanja 
od strogih predpisov na področju ver-
skega delovanja, kar je bilo nečlanom 
otežkočeno ali onemogočeno.

n Koliko pa je bilo CMD uspešno v na
menu, zaradi katerega je nastalo?
l Na Primorskem gotovo ne, pri nas se 
ni prijelo tudi zaradi odločnosti škofa 
Jenka, ki je nam bogoslovcem večkrat 
ponovil, da ne želi, da se včlanimo v 
CMD. Ko so se pritiski nekoliko polegli, 
so nekateri goriški sobratje pravili, da je 

njihov vpis v CMD omogočil versko 
življenje, pastoralno delo, verouk in 
da so cerkve ostale odprte. Tako je 
verjetno ocenil tudi sam Mihael To-
roš, ki je s svojim članstvom v CMD 
omogočil izhajanje lista Družina, pa 
tudi delovanje malega semenišča v 
Vipavi. Gre za različne interpretaci-
je. Kako bi se zgodba razvila, če bi v 
CMD ne pristopil noben duhovnik, 
je nemogoče napovedati.
Mlajši duhovniki v glavnem 

nismo padli v grobo kolesje nasilja, 
tudi zato verjetno nismo zagovarja-
li CMD. Več sobratov je bilo v CMD 
pod prisilo. Ko smo z nekaterimi v 
pogovoru prihajali na to temo, so 
eni vztrajali pri svojem, drugi pa so 

izbiro čutili skoraj kot 
osebno krivdo. V spo-
minu imam Marijana 
Hrvatina, doma je bil 
iz Trsta. V času, ko sem 
bil ravnatelj v Vipavi, je 
bil župnik na Planini, 
leta 1975 je nasledil 
Ljuba Marca, pri nas je 
učil italijanščino. Pred 

poukom je prihajal v profesorsko zbor-
nico, ob neki priložnosti pa se je sam od 
sebe začel opravičevati, češ da kot član 
CMD ni nikogar nikoli zatožil. Nekateri so 
čutili, da ni prav, če so v društvu.

n Jožko Kragelj – Moje celice (1990), 
Ljubo Marc – Črepinje (1994), Stanko 
Sivec – Skozi ogenj (2015). Ali je na 
voljo še kakšna tovrstna literatura, ki 
so jo napisali duhovniki zaporniki?
l Če se omejimo na duhovnike, je na 
našem koncu to vse. Lahko pa sežemo 
na del tržaške škofije, ki je ostal v Ju-
goslaviji in je delno prešel pod koprsko 
škofijo. Omenjenim trem knjigam lahko 
dodamo Štefana Ceka (1913–1985) in 
njegovo knjigo Spomini na Istro (2019),4 

4  Štefan Cek, Spomini na Istro, (iz 
hrvaščine prevedel Renato Podbersič st., 
zbral in uredil Tomaž Simčič, spremne 
besede so napisali Renato Podbersič st., 
Danijel Cek in Tomaž Simčič), Goriška 
Mohorjeva družba, Gorica 2019.

»Cirilmetodijsko društvo je nastalo 
z namenom, da bi kontrolirali in 
si podredili Cerkev, jo oddaljili od 
Vatikana, pa tudi ustvarili razdor v 
duhovniških vrstah.«
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ob njem je še Leopold Jurca (1905–
1988), ki je leta 1962 prišel v Koper iz Pa-
zina, kjer je bil tudi ravnatelj tamkajšnje-
ga semenišča. Napisal je spomine Moja 
leta v Istri pod fašizmom (1978).5 V Kopru 
je bil prošt in župnik, v letih 1970–1972 
sem bil njegov kaplan. 
Oba opisujeta, kako so ju na  ozemlju, 

ki je danes na Hrvaškem, zasliševali 
najprej fašisti, po vojni pa komunisti. 
Leopold Jurca je znal pripovedovati, 

5 Leopold Jurca, Moja leta v Istri pod 
fašizmom, Spomini, (uredil in delno 
prevedel Drago Klemenčič, uvodno 
besedo je napisal Metod Benedik), 
Družina, Ljubljana 1978.

kako so ga prav v isti 
sobi z zamikom nekaj let 
zasliševali najprej fašisti, 
nato pa komunisti, kar je 
komunističnemu zasli-
ševalcu tudi povedal, ko 
mu je očital, da je proti-
državni element. “Pred 
Vami je na tistem stolu 
sedel fašist in me enako 
zasliševal,” si je upal 
zabrusiti udbovcu.

n Spomini na Istro Šte
fana Ceka so izšli lani 
pri GMD v zbirki Naše 
korenine.
l Štefan Cek je bil iz 
Brkinov, bogoslovje je 
študiral v Gorici, v voj-

nih in povojnih letih je bil dušni pastir 
v različnih krajih hrvaške in slovenske 
Istre. Avgusta leta 1947 je bil zaprt zaradi 
tragično znane birme v Lanišću. Priprav-
ljal je otroke na birmo, tisti dan jih je bilo 
237 iz sedmih vasi, od teh 125 iz samega 
Lanišća. Tisto nedeljo so v Lanišću msgr. 
Jakoba Ukmarja hudo pretepli, Miroslava 
Bulešića ubili, Štefan Cek pa se je znašel 
v zaporu. V Stari Gradiški je odsedel šest 
let, kar je opisal v omenjeni knjigi. Ko 
smo jo predstavljali v Šmarjah pri Kopru, 
kjer je bil za župnika dvanajst let, in nato 
še osem let v Dekanih, mi je domačin 
pokazal kopijo župnijske kronike, ki jo je 

Desno zgoraj: 
Štefan Cek; 
pod njim 
Leopold Jurca 
novomašnik
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Cek pisal v 70. letih. No, tudi to bi morali 
objaviti v knjigi, saj je iz kronike razvidno, 
kako je bil osamljen, kako mu je okrajna 
oblast nasprotovala, ob njej tudi šolska, 
kako so na njegov račun trosili očitke, da 
je protidržavni element, da je bil zaradi 
tega že zaprt, da je brez pravic. Ostal je 
osamljen in iz zapisanega se tudi razbere, 
koliko je kot duhovnik trpel.
Na njegovem pogrebu v Dekanih, ki 

sem se ga udeležil, ni noben predstavnik 
koprske občine niti z besedico omenil 
preganjanja, ki ga je bil deležen v letih 
fašizma zaradi dobrega, ki ga je naredil 
za svoje ljudi, pa o tem, kako je reševal 
vasi, da niso pogorele, in ljudi, da niso 
končali v taboriščih ali bili ustreljeni. Kaj 
še preganjanj v »svobodi« pod komuniz-
mom! Niti besedice. Bil je prikazan kot 
narodni duhovnik, ki je veliko naredil za 
hrvaške Istrane, in to je vse.

n Primorski duhovniki, ki so zaradi 
ohranjanja slovenstva pod fašismom 
veliko trpeli, so bili po vojni s strani 
komunistične oblasti deležni enakega 
preganjanja kot tisti na »Kranjskem«, 
pravi znana ugotovitev.
l Žal, popolnoma drži.

n Kaj pa povojne žrtve v vrstah pri
morskih duhovnikov?
l Viktor Perkan (1908–1945) je bil župnik 
in dekan v Jelšanah, 9. maja 1945 ga je 

po naročilu Ozne ustrelil mlad partizan 
med pogrebom na domačem pokopa-
lišču. Ustrelil ga je ob grobu, ko je molil. 
Bil je iz Smerij, vasi blizu Prema. Umorili 
pa so ga, da bi preverili, kako se bodo na 
zločin odzvali ljudje. Če ne bi bilo večjih 
reakcij, bi z nasiljem nad duhovniki na-
daljevali. A ljudje so se zgražali.
Duhovnik Filip Terčelj (1892–1946) 

je bil znan prosvetni organizator, ve-
roučitelj in voditelj dijaške mladine ter 
duhovni vodja v goriškem Alojzijevišču. 
Fašistične oblasti so ga zasliševale v go-
riških in koprskih zaporih ter ga eno leto 
konfinirale v srednji Italiji. Po konfinaciji 
mu režim ni dovolil povratka v dušno 
 pastirstvo, umaknil se je v Ljubljano in 
postal profesor. Po vojni so ga zaprli ko-
munisti. Zaradi preganjanj se je umaknil 
k prijatelju Francu Krašni, župniku v Sori-
ci. Na poti v Ljubljano sta bila 7. januarja 
1946 pri Davči oba umorjena.
Dne 15. septembra 1946 so na poti iz 

Marijinega Celja po strahotnem mučenju 
umorili mladega 
in zelo priljub-
ljenega župnika 
v Gorenjem Polju 

»9. maja 1945 ga je po naročilu Ozne 
ustrelil mlad partizan med pogrebom 
na domačem pokopališču.«

Levo: ob 70. 
obletnici umora 
Filipa Terčelja in 
Franca Krašne 
so 7. januarja 
2016 blagoslovili 
spomenik v 
Štulčevi grapi, na 
mestu, kjer sta 
bila ubita.
Desno: Filip 
Terčelj
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pri Anhovem Izidorja Zavadla-
va (1909–1946). Bil je odličen 
katehet, oživil je versko življenje 
v župniji, zaradi narodnega 
delovanja je bil tarča fašistič-
nega pritiska, že med vojno pa 
tudi nasilja revolucionarjev. Po 
koncu vojne je bil v vrtincu gon-
je, ki jo je izvajal tudi Primorski 
dnevnik. Njegovo truplo so našli 
tri tedne kasneje in ga pokopali 
v družinskem grobu v Vrtojbi.
V letih 1926–1946 je bil 

župnik župnije Idrija ob Bači 
Valentin Pirec (1876–1946). Za-
radi njegove resnicoljubnosti in 
odkritosti v besedah so aktivisti naščuvali 
nekatere vaščane proti njemu. Februarja 
1946 so ga izpostavili hudemu mrazu, za 
posledicami je umrl 23. decembra 1946 v 
goriški bolnišnici.
Dne 14. avgusta 1947 so umorili Aloj-

zija Kristana (1914–1947). Župnik je bil 
na Golcu v slovenski Čičariji, upravljal je 
tudi župnijo Mune, ki je danes na hrvaški 
strani. Bil je velik rodoljub, pomagal je 
tudi partizanom, informiral jih je o pre-
mikih nemških čet. Umorili so ga politični 
aktivisti na samotni gozdni poti, ko se je s 
kolesom vračal iz Mun, kjer je imel popol-
dansko bogoslužje, preko Vodic na Golac. 
Ustavili so ga, ga ubili, nato  menda vrgli v 
neko jamo, še danes se ne ve, kje počivajo 
njegovi posmrtni ostanki. Po umoru so mu 
naprtili tudi laž, da je pobegnil v ZDA, kar 
so širili tudi za druge podobne primere.

n Veliko pa je bilo predvsem 
duhovnikov, ki so morali pre-
stajati zaporne kazni.
l Ivan Hlad je bil zaprt največ 
časa, in sicer nad osem let in 
pol, na drugem mestu je Jožko 
Kragelj, ki je presedel sedem let 
in pol, Ljubo Marc, šest let in tri 
mesece, pa seveda z njim Ivan 
Kobal, ki je bil zaprt pet let in tri 
mesece, Anton Češornja (Drežni-
ca) štiri leta in sedem mesecev, 
Leopold Končan (Breginj) štiri 
leta in šest mesecev, Franc Za-
goršek (Srpenica) štiri leta in tri 
mesece, Ludvik Rusjan (Cerovo) 

štiri leta, Ludvik Likar (Spodnja Idrija) tri 
leta in pet mesecev, Danilo Cimprič (bo-
goslovec) tri leta in tri mesece, Ivan Mra-
mor (Sv. Trojica pri Postojni) okoli tri leta, 
Berce Joško (Dornberk) dve leti in pol pri 
vojakih, Stanko Sivec (bogoslovec) je v 
zaporu ostal dve leti in pol, Janko Pišot 
(Vrhpolje) dve leti, Janko Žagar (Idrija) 
eno leto in sedem mesecev, Andrej Er-
cigoj (Studeno) eno leto in štiri mesece, 
Karel Klinkon (Libušnje) eno leto in tri 
mesece ter Robert Zadnik (Bovec) eno 
leto. Ob njih so številni prestali krajše 
kazni nekaj mesecev ali tednov: Janez 
Filipič, Franc Gantar, Štefan Gnjezda, 
Franc Govekar, Svetko Gregorič, Lojze 
Gulič, Stanko Ipavec, Franc Krhne, Albert 
Metlikovec, Alojz Munih, Alojz Škvarč, Mi-
rko Škarabot, Mirko Žakelj, Vinko Kobal, 
Gašper Rudolf in veliko drugih. 

Izidor Zavadlav;
spodaj z leve: 
Ivan Hlad, Karel 
Klinkon, Robert 
Zadnik (iz knjige 
Marija Čipić Rehar, 
Cerkev in oblast 
na Primorskem)
Na naslednji 
strani: Tamara 
Griesser Pečar, 
Cerkev na zatožni 
klopi, Sodni pro-
cesi, administra-
tivne kazni, posegi 
“ljudske oblasti” v 
Sloveniji od 1943 
do 1960, Družina, 
Ljubljana 2005 
in Marija Čipić 
Rehar, Cerkev in 
oblast na Primor-
skem v letih 1945-
1953, Družina, 
Ljubljana 2007
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Če seštejemo prestane zapor-
niške dni, lahko rečemo, da so 
bili primorski duhovniki zaprti 82 
let, 4 mesece in 12 dni. Tako je 
dognala komisija, ki je v osem-
desetih letih delovala v okviru 
koprske škofije z namenom, da 
bi zbrala dokumente in pričevan-
ja o preganjanju Cerkve na Pri-
morskem, da ne bi šlo v pozabo. 
Žal je njeno delovanje po nekaj 
sejah zamrlo zaradi prezaposle-
nosti njenih članov. 

n Kaj pa bi rekli o raziskovan
ju, objavah, monografijah o 
povojnem preganjanju Cerkve 
na Primorskem? 
l Za strokovno literaturo in raziskave smo morali 
počakati na demokratizacijo Slovenije. V povojnih 
letih in desetletjih bomo našli kakšen članek v 
Slovenskem Primorcu ali v Katoliškem glasu, vendar 
gre v glavnem za novice. Da bi se kakšen pisec 
poglobil ali napisal kaj temeljitega, tega do osamo-
svojitve Slovenije ni bilo. Dogajanje na Kranjskem 
so vsaj delno krili v zdomstvu, tovrstna literatura pa 
ni zaobjemala Primorske.
Sicer pa naj priznam, da tudi po 

demokratizaciji Slovenije ni ravno veliko 
raziskovalcev ali zgodovinarjev, ki bi se 
ukvarjali s to temo. Pa še to: odlične mo-
nografije, eseji, raziskave, spominska lite-
ratura so nastajali in še danes nastajajo in 
izhajajo v »neinstitucionalnih« krogih in 
z zadoščenjem lahko povem, da 
je pri tem tudi Goriška Mohorjeva 
družba odigrala svojo vlogo.

n Koliko pa je bilo primorskih 
duhovnikov, ki so izbrali pot 
političnega begunca?
l Na Primorskem jih je bilo 
bistveno manj kot v Ljubljani. Ko 
se je to dogajalo, so se v glavnem 
odločali za delovanje v zamejstvu, 
v zdomstvu jih v glavnem ni. Več 
tistih, ki so ostali v zamejstvu, pa 
je bilo že prej vezanih na te kraje, 
predvsem na Gorico. Pomisli-
mo na mojega rojaka Kazimirja 
Humarja, s katerim sva bila zelo 

povezana, Humar mi je tudi pri-
digal za novo in srebrno mašo, 
jaz pa sem mu pridigal za zlato 
mašo. Pravil mi je, da je med 
vojno, ko je bil župnik v Opat-
jem selu, kaj kmalu dojel revolu-
cionarne metode, po razmejitvi 
je ostal v Gorici, kjer je bil že prej 
dejaven. Nakar sta tu primera 
Franca Močnika in Ivana Kre-
tiča. Kot rečeno, njih število ni 
primerljivo s tistim iz ljubljanske 
škofije, pa čeprav ne moremo 
trditi, da jih je bilo malo, ki so se 
po razmejitvi umaknili v Italijo.

n Ko govorimo o preganjanju 
primorske Cerkve v povojnih desetletjih, razliku
jemo več valov. 
l Drži, vendar velja tudi ugotovitev, da se je odpor 
do Cerkve nadaljeval vse do slovenske pomladi, 
torej do druge polovice osemdesetih let. Grobost 
je postopno popustila, drži, a drugorazrednost, 
šikaniranje, večji ali manjši pritiski, nasprotova-
nje so vztrajali dejansko do konca režima. In tudi 
danes lahko občutimo, kakšen je odnos družbe in 
politike do Cerkve.

O valovih takole: do razmejitve 
so se jugoslovanske oblasti precej 
zadrževale, po razmejitvi pa se 
je takoj začelo. Ko so zahodni 
zavezniki septembra 1947 zapu-
stili naše kraje, so komunisti takoj 
pokazali pravi obraz. Decembra 
so že prepovedali Božič. Najhujša 
so bila leta tja do 60. let.
Ko je bila napetost zaradi 

Trsta leta 1953 na višku, so v Vi-
pavi čez noč dali rok, da je treba 
zapustiti stavbo župnišča, v kateri 
je še danes internat škofijske 
gimnazije. V tistem letu je nato v 
stavbi domovala vojska. Takrat 

»Ko so zahodni zavezniki  septembra 
1947 zapustili naše kraje, so  komunisti 
takoj pokazali pravi obraz. Decembra 
so že prepovedali Božič.«
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so tudi vgradili prisluškovalne naprave, 
ki smo jih nato odkrivali še v letih, ko 
sem bil ravnatelj (1979–1987). Stalno pa 
so nekaj spraševali, vohunili in podtika-
li, svoje konfidente so imeli tudi v naši 
sredi, to vem zagotovo. 
Šola v Vipavi ni bila priznana. Ko sem 

šel leta 1963 k vojakom, sem šel s potrdi-
lom opravljene osnovne šole, pa čeprav 
sem doštudiral srednjo šolo v Vipavi.

n Kako pa so se izvajali pritiski na 
duhovnike?
l Oblik je bilo več. Preganjanje so 
seveda bolj občutili duhovniki, ki so bili 
izpostavljeni. V slovenskem prostoru so 
bili na primer nosilci katehetske pre-
nove Albert Metlikovec, ki je bil rojen v 
Sesljanu in župnik v Šempetru, ter brata 
Bernardin in Franjo Godnič v Vrtojbi 
in Biljah. V prvih povojnih letih ni bilo 
katekizmov in drugih osnovnih knjig, za 
tisk ni papirja, so jim odgovarjali. Pa so 
šli omenjeni trije župniki v akcijo in prve 
učbenike v Sloveniji so na ciklostil tiskali 
v Vrtojbi in Biljah. No, in kako so to pre-
prečili? Našega Bernardina je Slovenski 
poročevalec začel leta 1952 blatiti, vsako 
malenkost so prenapenjali in izkoristili 
za napad, gonja je trajala več časa, Ber-
nardina so skušali tudi zlomiti. Matičar, 
ki je bil pod Italijo izpostavljen fašist, 
takrat pa goreč partijec, ga je hodil zasli-
ševat domov. Nabili so mu davke. Ker jih 
ni mogel poravnati, je dobil denarno ka-
zen, zarubili so mu, kar je imel osebnega 
premoženja, tudi lambreto, predvsem 
pa so mu pobrali ciklostil.
Ko je vlagal prošnje za procesije, na 

primer ob prazniku Srca Jezusovega, so 
mu jih na začetku odbijali, nato pa še 
odgovarjali niso. Ko so v 50. letih po va-
seh gradili zadružne domove, so ob uri 
nedeljske maše pripravljali delovne ak-
cije in ljudje so morali nanje. Kot otrok 
sem moral pobirati koloradske hrošče 
po njivah, čisto slučajno je organizirani 
podvig potekal ob uri nedeljske maše.

n Takih zgodb imate verjetno za celo 
knjigo ...

l Žal. Gradnjo ali popravilo cerkva so 
ovirali na vse mogoče načine do osamo-
svojitve Slovenije: v Kopru, Portorožu, 
Luciji, ki še danes nima cerkve, sama 
novogoriška cerkev je zrasla pozno, in 
še to na obrobju mesta in na ne najbolj 
posrečeni lokaciji. V Idriji sem bil kaplan, 
ko so zidali in leta 1969 posvetili novo 
cerkev, župnik Janez Filipič pa mi je 
marsikaj povedal o povojnih zaslišanjih 
in mučenjih.

n No, pa nam povejte!
l Ko je bila idrijska cerkev sv. Barbare, 
ki je stala na trgu pred današnjo ob-
čino, leta 1945  bombardirana, je niso 
popravili, temveč so zrežirali proces in 
nato akcijo skupinice, ki je s krampom 
uničila, kar je ostalo od zidov. Mimog-
rede: člani skupinice, ki je to izvedla, so 
nato vsak na svojem koncu nesrečno 
končali. Ko je župnijo prevzel Janez Fili-
pič, ker so  njegovega predhodnika, med 
vojno »rdečega dekana« Janka Žagarja 
zaprli, je prva povojna leta doživljal 
groba zasliševanja, ki jih je koordiniral 
Zdenko Roter. Več mesecev, večkrat 
na teden, tudi vsak dan so ga prihajali 
iskat ponoči. Ko so pozvonili, se je začel 
tresti, mi je pravil. Da tega ne bi opazili, 
je stopil k mizi in pritisnil nogo ob mizo, 
da se ne bi tresel. Odvedli so ga v zapor, 
ki je bil pod trgom, kjer je nekoč stala 
cerkev in je danes kapela. V sobi v klet-
nih prostorih so ga zasliševali, mučili, 
pretepali, poniževali. 

Cerkev sv. Barbare 
v Idriji, ki je bila 
bombardirana 
leta 1945, nato 
porušena.
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Moral je stati na prstih nog, s prsti rok 
pa se je moral opirati na steno. Po nekaj 
urah tega ni več zmogel, zato je stopil na 
tla, pa so ga po hrbtu pretepali s pen-
drekom. Na začetku so mu roke vezali 
z žico, ko je naslednje jutro maševal, so 
verniki videli modri in krvavi zapestji, za-
čeli so o tem govoriti, zato so zasliševalci 
uporabili drugačno tehniko. Med vsakim 
zaslišanjem je imel močno žarnico uprto 
v oči, kaplje vode so mu počasi spušča-
li na glavo, vsakokrat so ga pretepali. 
Enkrat so mu zvezali roke v zapestjih 
in noge v gležnjih, oboje pa skupaj na 
hrbtu, da je ležal na tleh kot jagnje za 
zakol. Tako je ostal 15 ur, dokler mu niso 
začele močno zatekati roke in noge. 
Enkrat drugič je moral počepati, dokler 
se ni zgrudil in so ga nato pretepli. Če ni 
delal, kar so mu ukazali, so ga s ključem 
tolkli po glavi, ga poniževali.  
Janez Filipič je bil zelo priljubljen 

duhovnik, župljani so mu pravili »stric 
 Janez«, kljub temu pa si nihče ni upal 
javno kaj povedati ali ga kako braniti, pa 
čeprav so na njem jasno videli posledice 
nasilja.

Proti koncu 60. let so v Sloveniji 
prirejali debatna srečanja o dialogu med 
Cerkvijo in marksizmom. Srečanje so 
leta 1969 priredili tudi v Idriji, med so-
govorniki je bil tudi Zdenko Roter, takrat 
profesor. Pred začetkom se mu je Filipič 
približal, mu dal roko in ga vprašal, če se 
ga spominja, pa se je takrat že »cenjeni 
profesor« Roter delal, da ga ne pozna.

n Kakšno vlogo so pri teh pritiskih 
odigrali domači ljudje? 
l Žal, bistveno. Bili so ovaduhi, orga-
nizatorji, izvajali so pritiske, kontrolirali 
so življenje na vasi, posredovali informa-
cije o tem, kdo hodi v cerkev, kaj župnik 
pridiga, kdo je cerkveno poročen ali je 
dal krstiti otroke – tudi med partijci –, 
onemogočili so marsikaj. 
V Vrtojbi je še nekaj živih cerkvenih 

pevcev, ki bi znali povedati, da se za 
Božič leta 1947 niso vdali prepovedi 
polnočnice. Opolnoči so šli skrivaj do 
cerkve, mežnar jim je odprl stranska 
vrata, v temi so v cerkvi opolnoči zapeli 
nekaj božičnih pesmi. Mlade pevke so 
nameravale podobno storiti na dvoriščih 
nekaterih hiš sorodnikov, a so že pri prvi 
hiši zagledale domačega spremljevalca. 
Naslednji dan so jih poklicali na policijo, 
skušali so ugotoviti, kdo je organizator 
podviga, iz njih so hoteli izsiliti, da jih je 
poslal župnik Bernardin Godnič, pa jim 
ni uspelo, ker so šle na lastno pobudo, in 
so vsem naložili le denarne kazni.

n Koliko je bilo med vaščani znano, 
kdo je ovaduh?
l Točno se je vedelo, kdo ovaja oblas-
tem. Nismo vedeli za vse, seveda, saj 
so imeli svoje ljudi povsod, a za veliko 
ovaduhov se je na vasi vedelo. Bilo jih je 
veliko, niso pa bili večina. Odrasli so ve-
deli več, mi otroci smo marsikaj zvedeli 
kasneje iz pripovedovanj.

n Po demokratizaciji Slovenije pa se 
je zanje življenje takorekoč normalno 
nadaljevalo ...
l Drži. Mogoče je do kakega pogovora 
prišlo na štiri oči oziroma kako drugače 

»Ko je naslednje jutro maševal, so 
verniki videli modri in krvavi zapestji, 
začeli so o tem govoriti, zato so 
zasliševalci uporabili drugačno tehniko.«

Janez Filipič 
novomašnik in 
zlatomašnik, na 
njegovi levi sedi 
Renato Podbersič, 
na desni Franc 
Močnik (iz 
zbornika Anica 
Jereb, Vi ste priče 
teh reči, Idrija 
2019)
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v zasebni obliki, do javnega do-
godka, obžalovanja, razčiščevan-
ja, opravičila pa ni prišlo. V ljudeh 
lahko še danes čutiš oklevanje in 
tudi strah. Kako pa naj ne bi bilo 
drugače, ko pa gledamo, da taki 
in drugačni veljaki prejšnjega 
sistema nastopajo na televiziji, 
so v ospredju v politiki, zasedajo 
ključne položaje, jim izročajo 
priznanja in nagrade. Marsikdo je 
zato previden, češ – nikoli ne veš, 
če se zgodba ne ponovi, zakaj bi 
si zagrenil življenje. 
Po osamosvojitvi Slovenije 

so morali Ljubo Marc in drugi po 
krivici obsojeni sami dati pobu-
do ali sprožiti postopke, ki so 
razveljavili sodbe, medtem ko bi 
to morala storiti država. Enaka 
ugotovitev velja za denaciona-
lizacijske postopke. Sicer pa bi morala 
tudi italijanska država vrniti Primorcem 
poitalijančene slovenske priimke v izvir-
no obliko in tega ni storila.

n Mogoče pa se Vam je kdo skesal v 
spovednici?
l Tega nisem doživel. Pa 
niti kdo od sobratov mi 
ni povedal, da bi se mu 
kaj takega zgodilo. Velja 
sicer za vse tri totalitarne 
režime 20. stoletja, da 

so bila priznanja zelo redka 
in da se zločinci niso kesali. 
Pa tudi če bi hoteli to storiti, 
tega ne bi smeli, saj sistem 
pritiska nanje, jim tudi 
grozijo. To bi znal povedati 
Jože Možina, in sicer kako so 
nekateri najprej pristali na 
pričevanje in ga nato odpo-
vedali, ker jih je kdo poklical 
in jih prepričal, da je bolje, 
da ne spregovorijo.
Verjetno pa se je dogajalo, 

da je kateri od teh, ki so zasli-
ševali, mučili ali ubijali, zbral 
dovolj poguma, da je poiskal 
patra na kaki božji poti in si 
olajšal dušo na Sveti Gori, Sv. 
Višarjah, Brezjah ali Ptujski 
gori. Na visokih položajih 
so bili kadri pravoverni in 

preverjeni, na nižjih stopničkah si našel 
tudi ljudi, ki so zahajali v cerkev.

n Ste bili tudi Vi deležni pritiskov?
l Seveda, a ker se je to dogajalo kas-
neje, niso primerljivi z doslej opisanim. 

Ko sem leta 1958 
vstopil v semeniš-
če, so mojo mamo 
poklicali na razgo-
vor in jo prepričeva-
li, da se ne spodobi, 
da ima kot javna 
delavka – bila je na-

mreč babica – sina v semenišču. Večjih 
težav sicer nato zaradi mene ni imela, 
ni pa bila deležna borčevske penzije, pa 
čeprav je med vojno pomagala zdraviti 
lažje ranjence.
Mene niso nikoli klicali na zaslišan-

je, nekatere iz moje generacije pa so: 
misijonarja Silvestra Česnika vsakokrat, 
ko se je vračal domov z Madagaskarja, 
kjer je misijonaril, in kasneje iz Francije, 
Joškota Bucika in Vilija Steguja, ki sta 
bila izseljenska duhovnika v Nemčiji, 
to se je dogajalo še v 80. letih. Pa Vinka 
Lapajne, ki je bil kaplan v Novi Gorici 
pri Gašperju Rudolfu. Tudi župnik je bil 
velikokrat na zaslišanju.

»Velja sicer za vse tri totalitarne 
režime 20. stoletja, da so bila 
priznanja zelo redka in da se 
zločinci niso kesali.«

Franc Močnik 
župnik v Solkanu 
leta 1947 s kapla-
nom Robertom 
Zadnikom (iz knjige 
Franc Močnik, Moji 
spomini, GMD 2001)

Detajl poslikave Toneta Kralja v cerkvi v Vrtojbi: med pogubljenimi 
imajo osrednje mesto Karl Marx, ob njem Jovanka in Tito (iz knjige 
Egon Pelikan, Tone Kralj in prostor meje, Ljubljana, 2016)
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n Ali mislite, da leži kje še kak neob
javljen tekst, ki ga je napisal primor
ski duhovnik o preganjanju, ki ga je 
bil deležen s strani oblasti?
l Meni ni znano. Ne izključujem pa, 
da bi se lahko kje kaj našlo.

n Ste duhovnik med Slovenijo in 
Italijo, pobliže poznate utrip Cerkve 
v obeh državah. Kje vidite glavne 
razlike, v kolikšni meri je izkušnja 
preganjanja vplivala na Cerkev v 
Sloveniji?

l Slovenska Cerkev je bila prizadeta 
na družbeni ravni svojega delovanja: 
Karitas je bil prepovedan, versko ozna-
njevanje je bilo omejeno na cerkvene 
prostore, skavtov ni bilo, vsaka dejav-
nost zunaj cerkve je bila pod zelo strogo 
kontrolo. Cerkev v Sloveniji je bila pod 
močnim pritiskom, še posebej ljubljan-
ska škofija, kjer so se duhovniki čutili 
bolj ogrožene kot mi. Na našem koncu 
pa smo imeli občutek drugorazrednosti, 
da nas nadzirajo, izpostavljeni katoli-
čani niso dobili službe, kar se dogaja še 
danes. Zvenelo bo grobo povedano, a 
slovenska Cerkev se je z nekega vidika 
zaradi vsega tega prečistila.
V Italiji pa je Cerkev kaj kmalu po 

drugi svetovni vojni padla v potrošni-
štvo, kar se pozna tudi v samem odnosu 
do duhovnika. 23. novembra je minilo 
sedem let, kar sem v Sovodnjah, od leta 
2016 župnijski upravitelj, in to veliko raz-
liko sem takoj občutil. V Sloveniji so ver-
jetno zaradi prestanih preizkušenj žup-
ljani do svojega duhovnika bolj odprti in 
sproščeni, tu doživljam zaporo, ljudje si 
ne upajo v farovž, pa naj bo po nedeljski 
sveti maši ali ob drugih priložnostih. Ko 
sem služboval v Istri, ki je revna deže-
la, sem doživel preprostega istrskega 
človeka, za duhovnika ima vedno odprta 
vrata. Tukaj tega ni, najdejo se izjeme, a 
le poredko me kdo povabi v svojo sredo 
po pogrebu ali ob drugem dogodku. V 
glavnem le opazujem, kako je potrošni-
štvo oddaljilo ljudi, manj je gostoljubja, 
srečevanja, stika, kar je velika ovira za 
pričevalno krščanstvo.
Glede vitalnosti krščanstva pa med 

evropskimi državami danes žal ne vidim 
večjih razlik, saj se je človeški domet 
izničil domala povsod, gre za proces, ki 
je skupen vsej Evropi, tudi na Poljskem, 
ki je bila nekoč trdnjava katolištva. Po-
trošništvo je za našo družbo smrtonosen 
pojav. Temu dodajmo še zaprtost za roj-
stva, življenje, in slika je popolna. Trdno 
pa sem prepričan, da bo Cerkev vse te 
viharje preživela, pa čeprav okleščena in 
kot mala čreda, saj je z njo njen ustano-
vitelj naš Gospod Jezus Kristus.

»V glavnem le opazujem, kako je 
potrošništvo oddaljilo ljudi, manj 
je gostoljubja, srečevanja, stika.«

Srebrna maša Renata 
Podbersiča. Somašujejo: na 
njegovi desni Jože Pegan, 
na levi Kazimir Humar, 
Ljubo Marc in Franc Bole.
Zbrani duhovniki pred cer-
kvijo: v prvi vrsti predzadnji 
na levi Kazimir Humar, 
na desni strani slavljenca 
Franc Močnik, Mirko Žakelj, 
Ljubo Marc. V drugi vrsti 
drugi z leve Oskar Simčič, 
za slavljencem Franjo 
Godnič, ob njegovi desni 
Ivan Kobal, predpredzadnji 
z desne Rafko Valenčič.
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V teh dolgih tednih, ko smo zaradi pandemije 
spet obtičali na svojih domovih, se je v svetu, vsaj 
kar zadeva podnebje, zgodilo kar nekaj pozitivnih 
stvari. Ker se manj premikamo in (včasih tudi po 
nepotrebnem) vozarimo naokrog, so se škodlji-
vi izpusti spet nekoliko znižali. Iz prve izkušnje 
popolnega zaprtja smo sicer videli, da je onesna-
ževanje naraslo, takoj ko se je življenje spet vrnilo 
v stare tirnice. Druga pozitivna vest je, da se kljub 
pandemiji še dalje govori o omejevanju podnebnih 
sprememb in to ne le na evropski, pač pa tudi na 
svetovni ravni. Tema je prišla do izraza tudi na zad-
njem vrhu gospodarsko najrazvitejših držav G20, 
ki je novembra potekal v virtualni obliki. Italijanski 
premier Conte je pred začetkom predsedovanja 
skupini G20, ki ga bo Italija prevzela januarja pri-
hodnjega leta, napovedal, da bo skrb za okolje med 
najpomembnejšimi temami. In še tretje: v Združe-
nih državah Amerike bo januarja prišlo do zamenja-
ve v Beli hiši. Dosedanji predsednik Trump je takoj 
po svoji izvolitvi pred štirimi leti napovedal izstop 
iz pariškega podnebnega dogovora. Postopek za 
izstop se je zaključil pred kratkim, le malo pred 
tem, ko je na novih 
predsedniških volit-
vah (kljub številnim 
prizivom Trumpovih 
odvetnikov, ki so 
v različnih zveznih 
državah zahtevali 
ponovno, ponovno in ponovno preštevanje glasov) 
zmagal demokratski kandidat Joe Biden. Da mu je 
vprašanje okolja pri srcu je, kot menijo opazovalci, 
dokazal že z izbiro nekaterih ključnih predstavnikov 
svoje prihodnje vlade. Odposlanec za podnebje bo 
nekdanji zunanji minister John Kerry, ki je prav v 
imenu ZDA aprila 2016 podpisal pariški podnebni 
dogovor. Sicer pa je že sam Biden dejansko takoj 
po objavi zanesljivih volilnih rezultatov napovedal, 

da bo boj proti podnebnim spremembam v prihod-
nje ena od glavnih skrbi nove ameriške adminis-
tracije. Tudi v zadnjih štirih letih sicer zanimanje 
za okolje v Ameriki ni povsem zamrlo. Guvernerji 
petindvajsetih ameriških zveznih držav so namreč 
po Trumpovem odstopu od pariškega dogovora ob-
likovali Podnebno zavezništvo ZDA, ki je še naprej 
sledilo ciljem omenjenega sporazuma. Tudi števil-
na ameriška mesta in organizacije so nadaljevali s 
prizadevanji za zmanjšanje izpustov.
Spomnimo naj, da je pariški podnebni pogovor 

podpisalo 189 držav, ki so se s tem zavezale, da 
bodo omejile dvig povprečne globalne temperatu-
re na manj kot 2 stopinji Celzija do konca stoletja 
glede na predindustrijsko dobo. Minila so že 4 leta 
in sedaj bi bil čas, da opravimo prvi obračun o tem, 
kaj smo v tem času dosegli. Letos bi bili morali sve-
tovni voditelji določiti knjigo pravil za izvajanje pa-
riškega dogovora. Napovedana so bila tudi različna 
srečanja, posvečena podnebnim spremembam. 
Pandemija je ta prizadevanja – in tudi srečanja med 
voditelji na globalni ravni – nekoliko upočasnila, 
čeprav določene dejavnosti potekajo po spletu. 

Pandemija, ki nas 
je prizadela, pa ni 
le »čista nesreča«. 
Zanjo smo namreč 
v veliki meri krivi 
sami. Mednarodna 
medvladna znan-

stvena organizacija IPBES je na svojem zadnjem, 
seveda spletnem zasedanju izpostavila tesno 
povezavo med izginjanjem biotske raznovrstnosti 
(to je obstojem različnih živalskih in rastlinskih vrst) 
in pandemijami. Podatki so naravnost katastrofal-
ni, saj kažejo, da smo naš planet povsem izropali. V 
zadnjih desetletjih je izginilo na milijone rastlinskih 
in živalskih vrst. Kak milijon pa tvega izginotje prav 
v tem trenutku.

H.J.

ČE ŠKODUJEMO NARAVI, 
ŠKODUJEMO SEBI

»Pandemija, ki nas je prizadela, 
pa ni le "čista nesreča". Zanjo smo 
namreč v veliki meri krivi sami.«

Æ
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Kot je dejal dr. Peter 
Daszak, predsednik zveze 
EcoHealth Alliance, ki je 
vodil seminar organizacije 
IPBES, vzroki za pandemi-
jo covida-19 ali za katero 
koli drugo pandemijo niso 
nobena skrivnost. Za to je 
kriva »človeška dejavnost, 
ki povzroča klimatske spre-
membe in izginjanje biotske 
raznovrstnosti«, je poudaril.  
Pri tem je s prstom pokazal 
na izkoriščanje teritori-
ja, intenzivno kmetijstvo, 
trgovanje, proizvodnjo in 
potrošnjo, ki niso trajnostni. 
Z vsem tem početjem dan za 
dnem rušimo naravno ravnovesje. Več 
je stikov med človekom in živalskimi 
vrstami – tako tistimi, ki živijo prosto 
(tudi število teh se je v zadnjih desetlet-
jih dramatično zmanjšalo), ter drugimi, 
ki jih vzrejamo za hrano ali zaradi kakih 
drugih krutih namenov. Tudi za take, ki 
bi se jim lahko zlahka odpovedali, kot je 
na primer krzno.
O povezavi med intenzivnim iz-

koriščanjem narave in pandemijami 
sicer znanstveniki govorijo že vrsto let, 
vendar njihovim opozorilom nismo 
nikoli zares prisluhnili. V minulih letih 
smo že doživeli bolezni, kot so ptičja in 
prašičja gripa, ebola, bolezen norih krav 
… A tudi to nas ni izučilo. Znanstveniki 
so na seminarju organizacije IPBES 
tudi spomnili, da je na svetu približno 
1,7 milijona še nepoznanih virusov, ki 
se za svoje širjenje poslužujejo ptic in 
sesalcev. Med temi virusi pa jih je okoli 
850 tisoč, ki komaj čakajo, da bi lahko 
okužili tudi človeka. Če se ne bomo 
končno spametovali, bodo v prihodnje 
pandemije vse pogostejše. Zvonjenje 
po toči z zdravili in cepivi je nesmiselno, 
so še poudarili mednarodni izvedenci. 
Možnost pandemij je treba v prvi vrsti 
preprečevati. Poleg tega nas izginjanje 
biotske raznovrstnosti stane 145 tisoč 
milijard dolarjev letno, kar krepko pre-
sega bruto domači proizvod vsega sveta. 

In naj potem nihče ne reče, 
da je »zelena proizvodnja« 
predraga!
Ena od najbolj onesna-

žujočih in planetu nevarnih 
dejavnosti je naša proi-
zvodnja hrane. Gre tudi za 
eno od tistih področij, pri 
katerih pride do stika med 
živalmi, ki jim je odvzet tudi 
osnovni življenjski prostor, 
in človekom. K temu je tre-
ba dodati tudi dejstvo, da 
se je svetovna populacija 
v zadnjih 50 letih skorajda 
podvojila. Poleg tega pa 
smo – vsaj na »debelem« 
zahodu – vse bolj požrešni. 

Tudi Evropa je v desetletjih odločno 
spremenila svoje prehrambene nava-
de. V zadnjem pol stoletja povprečni 
Evropejec zaužije dvakrat toliko mesa 
kot prej. Sploh je Evropska unija eden 
največjih proizvajalcev hrane na svetu. 
Kmetijska dejavnost in njena učinkovi-
tost pa sta se, žal, povečali tudi po »za-
slugi« postopkov, ki so naravi  škodljivi: 
to so monokultura (kar  pomeni 

»Izginjanje biotske raznovrstnosti 
nas stane 145 tisoč milijard dolarjev 
letno, kar krepko presega bruto 
domači proizvod vsega sveta.«

Zgoraj: Peter 
Daszak;
spodaj: 
monokulturno 
in intenzivno 
kmetijstvo 
predstavlja hudo 
obremenitev za 
okolje

Æ
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 proizvodnja enega pridelka na velikih 
površinah), uporaba škodljivih, če že ne 
strupenih pesticidov in gnojil ter inten-
zivna živinoreja. Vse to predstavlja hudo 
obremenitev za okolje. Z intenzivno 
proizvodnjo uporabljamo tudi ogromno 
količino energije, da o vodi sploh ne 
govorimo. Trošenje se nadaljuje tudi s 
pakiranjem in raznašanjem hrane.
Poleg tega, da so mnogi postopki, ki 

so sicer ekonomsko ugodni, z vseh dru-
gih vidikov skrajno vprašljivi, so večkrat 
snovi, ki jih uporabljamo v intenzivnem 
kmetijstvu, škodljive tudi za naše zdrav-
je. Obenem pa onesnažujejo pitno vodo 
in ogrožajo obstoj ene najkoristnejših 
žuželk na svetu – čebele.
Jasno je torej, da mora Evropa nujno 

zmanjšati okoljske vplive intenzivnega 
kmetijstva. Še dalje pa mora pridelati 
dovolj hrane tako za potrebe notranjega 
trga kot za izvoz. Bolj kot kdajkoli prej 
mora torej biti jasno, da si nikakor ne 
moremo privoščiti odmetavanja hrane. 
Vsi mi bi si morali prizadevati predvsem 
za kvalitetnejšo hrano. Nikakor ne bi bili 
smeli dovoliti, da je postala le prodajno 
blago, ki se ne ozira na nas in na naše 
zdravje. To pa je odvisno tudi od potroš-
nikov. Izbirati bi morali hrano, ki sledi 
načelu ničelnega kilometra oziroma 
lokalno pridelano. Kupovanje jagod 
decembra nima nobenega smisla in je 
okolju škodljivo. Raje izbirajmo sezon-
sko hrano. Seveda vsak posameznik ne 
bo rešil sveta. Če bi si vsi zadali določe-
ne cilje tudi na področju porabe narav-
nih virov, pa bi storili že veliko.

Bliža se božič, čas, ki naj bi bil – še 
posebej letos, ko je pandemija bo-
leče zarezala v gospodarstvo – čas 
solidarnosti in bližine z drugimi. Kdor 
je srečen, bo imel tudi letos bogato 
obloženo mizo in se bo, morda tudi 
zaradi omejevanja gibanja, najedel še 
bolj kot prejšnja leta. Lepo bi bilo, če bi 
del darovali nekomu, ki bi od tega, kar 
imamo mi odveč, lahko preživel. 
Sploh je razmetavanje s hrano 

pravi zločin. Tega si danes preprosto ne 
moremo in ne smemo več privoščiti. Po 
ugotovitvah organizacije za prehrano 
FAO je lačnih okoli 850 milijonov ljudi. 
Po pandemiji se bo to število še poveča-
lo. Samo zavržena hrana je prispevala k 
zvišanju emisij toplogrednih plinov za 8 
odstotkov. V Italiji vsako leto vržemo v 
smeti 65 kilogramov hrane na prebival-
ca, v Sloveniji približno prav toliko. Tega 
si res ne moremo več dovoliti.
Naj bodo ti prazniki, ki jih bomo le-

tos zaradi restriktivnih ukrepov preživeli 
manj v trgovskih centrih in restavracijah 
in več doma, tudi priložnost za raz-
mislek. Sedaj imamo res zlato prilož-
nost – in verjetno tudi več časa –, da 
se zamislimo nad tem, kaj je resnično 
pomembno.

»V Italiji vsako leto vržemo v 
smeti 65 kilogramov hrane 
na prebivalca, v Sloveniji 
približno prav toliko.«

Izbirajmo raje 
sezonsko in lokalno 
pridelano hrano 
in odpovejmo 
se pakiranemu 
eksotičnemu sadju
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ZGODOVINA CERKVE V  SREDNJI  IN  VZHODNI  EVROPI
Poljski cerkveni zgodovinar, duhovnik Jan Mikrut (r. 1960) je 

po študiju v Krakovu, na Dunaju in Rimu doktoriral iz teologije, 
humanističnih ved ter cerkvene zgodovine. Na papeški univerzi 
Gregoriana v Rimu je redni profesor na fakulteti za zgodovino in 
kulturne dobrine Cerkve ter predava cerkveno zgodovino še na 
njeni teološki fakulteti. Od leta 2016 ureja znanstveno knjižno 
zbirko Storia della Chiesa in Europa centro-orientale (Zgodovina 
Cerkve v Srednji in Vzhodni Evropi). V njej s hitrim tempom pri 
založbi Gabrielli v Veroni izhajajo večinoma zelo obsežni zborniki 
različnih avtorjev.
Nazadnje je letos v dveh zvezkih izšla 7. knjiga zbirke, ki ob-

ravnava obdobje papeža Janeza Pavla II. in Cerkva v Srednji ter 
Vzhodni Evropi (Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa, 
Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa 
centro-orientale, Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła), 
čemur bo v letu 2021 sledila zbirka razprav o omenjenem papežu 
in Sovjetski zvezi.
V tem delu najdemo tudi dve razpravi, ki zadevata Cerkev v Slo-

veniji: prof. dr. Bogdan Kolar je opisal čas prvega (1996), dr. Ilaria 
Montanar pa drugega papeževega obiska v Sloveniji (1999).
V prejšnjih knjigah so zgodovinske razprave o katoliški Cerkvi in 

komunizmu, o Poljski in vatikanski diplomaciji, o krščanskih priče-
valcih v komunističnih režimih, o katoliški Cerkvi v Sovjetski zvezi, 
lani pa sta izšli dve knjigi o Cerkvi in nacizmu.
V knjigi La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte 

al nazionalsocialismo, 1933-1945 (Katoliška Cerkev v Srednji in 
Vzhodni Evropi in nacionalsocializem, 1933–1945) najdemo tri raz-
prave o Slovencih: dr. Tamara Griesser Pečar piše o Sloveniji med 
okupacijo in revolucijo, dr. Ilaria Montanar o mariborski škofiji pod 
nacistično okupacijo, dr. Renato Podbersič pa o katoliški Cerkvi na 
Primorskem med drugo svetovno vojno.
V knjigi Perseguitati per la fede, Le vittime del nazionalsocialis-

mo in Europa centro-orientale (Preganjani zaradi vere, Žrtve na-
cionalsocializma v Srednji in Vzhodni Evropi) pa je pet razprav, ki slikajo razmere vojne in revolu-
cije v Sloveniji na podlagi doživetij nekaterih žrtev. Dr. Tamara Griesser Pečar predstavlja osebnost 
dr. Lamberta Ehrlicha in življenjsko pot p. Gvida Krischa, ki je postal žrtev programa evtanazije, 
dr.  Ilaria Montanar opisuje slovenske duhovnike, ki so bili internirani v Dachauu, in spomine na 
Dachau duhovnika Franca Hrastelja, Ivo Jevnikar pa predstavlja žrtev nacistov Toneta Duhovnika, 
ki se je upiral vsem trem totalitarizmom 20. stoletja.
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PAROVEL V  SLOVENŠČINI
Knjiga tržaškega publicista in politika Paola 

Parovela L‘identità cancellata iz leta 1985, ki 
dokumentira italijanizacijo slovenskih in drugih 
neitalijanskih imen, priimkov in krajevnih imen 
med obema vojnama, je doživela slovensko 
izdajo z naslovom Izbrisana identiteta. Prevedla 
sta jo Matjaž Čok in Lucijan Pelicon, v samoza-
ložbi pa jo je v Kopru izdal Zlatan Čok. Spremne 
besede so prispevali oba prevajalca, avtor in 
prof. Jože Pirjevec.

RAZSTAVA OB JUBILEJU 
KLAVDIJA PALČIČA
V Kulturnem domu v Gorici so 27. novembra 

brez občinstva, le s spletnimi povezavami, 
odprli razstavo 22 del srednjega in velikega 
formata tržaškega slikarja Klavdija Palčiča. 
Gre za poklon umetniku ob njegovi 80-letnici. 
Ob odprtju so spregovorili predsednik Kultur-
nega doma Igor Komel in umetnostna kritika 
Nelida Nemec v slovenščini ter Joško Vetrih v 
 italijanščini.

POSLOVIL  SE  JE  ŠOLNIK  IN  GLASBENIK  HUMBERT MAMOLO
Tri mesece po dopolnjenem 

90. letu, ki ga je zaradi bolehno-
sti dočakal v domu za ostarele v 
Padričah, je 6. decembra preminil 
šolnik, dirigent in organist prof. 
Humbert Mamolo.
Rodil se je v mešanem zako-

nu 31. avgusta 1930 v Trstu, po 
ustanovitvi slovenskih šol pa se je 
iz italijanskega zavoda prepisal na 
slovensko realno gimnazijo in leta 
1950 maturiral. Leta 1957 je diplo-
miral na škofijski šoli za cerkveno 
glasbo, leta 1961 pa iz političnih 
ved na tržaški univerzi. Naslednje 
leto je bil še uradno usposobljen 
za poučevanje telesne vzgoje. To 
je bil namreč tudi njegov temeljni 
poklic, saj je bil profesor telovad-
be na različnih nižjih in višjih slo-

venskih šolah na Tržaškem od šolskega leta 1951–52 do 1970–71. Od mladih let je bil namreč navdu-
šen športnik. Od leta 1949 je veslal pri tržaški Saturnii in do leta 1954 uspešno tekmoval na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih prej v četvercu in nato osmercu.
Od leta 1971 do upokojitve leta 1993 je bil ravnatelj na srednji šoli Frana Levstika na Proseku, ki 

se je pod njegovim vodstvom odločila za celodnevni pouk. O šolskih vprašanjih je tudi pisal in pri-
pravil nekaj seminarjev. Večkrat je kandidiral za Slovensko skupnost in bil več let član njenih pokra-
jinskih delovnih teles na Tržaškem.
Mamolova velika ljubezen pa je bila glasba. Na šolah je vodil priložnostne pevske zbore, od leta 

1960 do konca leta 2005 pa je orglal in vodil cerkveni pevski zbor v Rojanu, od koder Radio Trst A 
od leta 1965 neposredno oddaja vse nedeljske in praznične maše v slovenščini. To je od njega in od 
pevcev zahtevalo veliko vaj in discipline. Občasno je vodil tudi druge zbore, napisal pa je tudi več 
cerkvenih skladb. Od ustanovitve leta 1963 je bil dolga leta v vodstvu Zveze cerkvenih pevskih zborov 
v Trstu, kasneje tudi Cecilijinega društva v Sloveniji. Za ZCPZ je večkrat dirigiral njen združeni zbor in 
organiziral poletne seminarje ter druge pobude.
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SPOMINI  MIROSLAVA KOŠUTE
Tržaški pesnik, pisatelj in kulturni 

delavec Miroslav Košuta je izdal novo 
knjigo spominov. Pri Mladinski knjigi je 
izšla knjiga Na zmajevih krilih, Ljubljan-
ski mozaik. Obdelal je čas od leta 1956 
dalje, ko je skoraj 15 let živel v slovenski 
prestolnici najprej kot študent, potem 
pa kot urednik na radiu.

KAPUCINI
Generalno vodstvo kapuci-

nov je 17. novembra imeno-
valo novo vodstvo Slovenske 
kapucinske province. Njen 
novi provincialni minister je 
br. Primož Kovač, ki je nasledil 
br. Vlada Kolenka.

UMRLA JE  IČA ŽEBOT
V Washingtonu je 24. sep-

tembra v krogu svojih dragih 
umrla 98-letna Iča Žebot, vdo-
va po politiku in publicistu, 
borcu za samostojno Sloveni-
jo, univ. profesorju politične 
ekonomije Cirilu Žebotu. Kot 
Ivana Marija Korun se je rodila 
1. maja 1922 v Ljubljani. Omo-
žila se je pri 20 letih, vendar 
sta okupacija in revolucija 
kmalu po rojstvu prvega otro-
ka ločila zakonca, saj se je mož 
umaknil v Rim. Sama se je tik 
pred koncem vojne s prvim 
otrokom umaknila v Trst, nato 
na Južno Tirolsko, medtem 
ko se  »Čiro« v glavnem držal 
Rima in je tudi prej, leta 1947, 
odšel v ZDA. Ona se mu je z 
dvema otrokoma pridružila 
naslednje leto. Zaposlila se je 
kot knjigovodja, pozneje kot 
šolnica. Zaradi moževe službe 
na univerzah so živeli prej v 
Pittsburghu (Duquesne), nato 
v Washingtonu (Georgetown). 
Zapustila je štiri otroke, 10 
vnukov in 15 pravnukov.

UMRL JE  IGRALEC IN  REŽISER JOŽE HROVAT
Po dolgi bolezni je 29. oktobra umrl igralec in režiser Jože 

Hrovat. Rodil se je 7. marca 1955 v Kočevju, leta 1978 doštudiral 
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in 
se takoj zaposlil v sedanjem Slovenskem narodnem gledališču 
Nova Gorica, ki mu je ostal zvest štiri desetletja. Nastopil je v 
več kot sto predstavah, a tudi na televiziji in v filmih. Zadnjih 15 
let je kot režiser sodeloval s Prosvetnim društvom Štandrež. V 
tem goriškem predmestju je režiral 18 predstav, tudi zadnjo.

UMRLA JE  PUBLICISTKA DORICA MAKUC
V domu za starejše občane v Renčah je 30. novembra premi-

nila časnikarka, dokumentaristka in raziskovalka primorske pol-
preteklosti Dorica Makuc. Rodila se je 29. aprila 1928 v Vidmu, 
otroška leta pa je preživela v Gorici in nato v Domžalah, kamor 
je oče, znani organist in izdelovalec orgel Ivan Kacin zaradi 
fašizma preselil svoje podjetje. Njen 17 let starejši polbrat Paul 
John Sifler (1911–2001) je živel v ZDA in postal priznan organist 
in skladatelj. Med vojno se je šolala v Gorici, nato v Ljubljani in 
Beogradu, kjer je diplomirala na novinarsko-diplomatski šoli. 
Časnikarsko pot je začela na Primorskem dnevniku v Trstu in 
Gorici, od leta 1962 je delala na radiu in televiziji v Ljubljani, 
in sicer pri dnevnoinformativnih in dokumentarnih sporedih. 
Posebno pozornost je posvečala Slovencem v zamejstvu in 
izseljencem v ZDA. Leta 1975 je predstavila usodo aleksandrink 
v dokumentarcu Žerjavi letijo na jug, ob tem pa je v več kot 40 
dokumentarcih obravnavala mnoge primere življenja in trpljen-
ja primorskih in drugih ljudi.
Zlasti po upokojitvi, ko je živela pretežno v Gorici, je veliko 

sodelovala z Radiom Trst A in Goriško Mohorjevo družbo. Pri 
njej je izdala naslednje knjige: In gnojili boste nemško  zemljo 
(1990, o internirancih iz Komna in okolice), Aleksandrinke 
(1993, o primorskih dekletih in ženah v Egiptu), Sardinci (2000, 
o pripadnikih posebnih bataljonov; leta 2006 je izšla tudi v 
italijanskem prevodu), Primorska dekleta v Nemčijo gredo, O 
preganjanju našega ljudstva 
pod fašizmom in nacizmom 
(2005; leta 2008 je izšla v itali-
janskem prevodu). Leta 2016 je 
v samozaložbi izdala še zbornik 
o ameriško-slovenski pisateljici 
Ani Praček Ameriška Slovenka 
iz Vipavske doline. Leta 2001 
je v Trstu prejela nagrado 
Vstajenje, na osrednji proslavi 
Slovencev v Italiji ob dnevu 
slovenske kulture leta 2017 pa 
nagrado za življenjsko delo.
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ŠTUDIJSKI  CENTER ZA 
NARODNO SPRAVO
Študijski center za narodno 

spravo v Ljubljani ima novo vod-
stvo. Kot vršilec dolžnosti direk-
torja je direktorico dr. Andrejo 
Valič Zver oktobra nasledil mladi 
zgodovinar dr. Tomaž Ivešić, ki je 
po študiju v Mariboru, Ljubljani in 
Budimpešti 2. oktobra zagovarjal 
doktorsko disertacijo na oddel-
ku za zgodovino in civilizacijo 
mednarodne ustanove European 
University Institute v Firencah.

POVOJNI  SLOVENCI  V  ARGENTINI
Ob 75-letnici konca druge 

svetovne vojne in začetku slo-
venskega begunskega vala je 
Izseljensko društvo Slovenija 
v svetu v sodelovanju s Štu-
dijskim centrom za narodno 
spravo pri Mohorjevi družbi 
v Celovcu izdalo fotomono-
grafijo na 218 straneh Povojni 
Slovenci v Argentini, Emigra-
cija in novi svet. Uredila sta 
jo Pavlinka Korošec Kocmur 
in Boštjan Kocmur. Spremno 
študijo je prispevala Tama-
ra Griesser Pečar, spremno 
besedo pa Renato Podbersič. Več kot 300 fotografij je iz arhiva 
Izseljenskega društva Slovenija v svetu in iz osebnih zbirk.
Gre za poklon slovenski povojni skupnosti v Argentini, ki v 

tretji in četrti generaciji ohranja slovenske vrednote, navade, 
običaje, ustvarjalnost, zvestobo in domoljubje.

Z LEPILOM NA PODPLATIH
Zbor za republiko in Celj-

ska Mohorjeva družba sta ob 
30-letnici rojevanja samo-
stojne slovenske države kot 
poklon vsem, ki so kakor-
koli prispevali k temu, in 
kot spodbudo za nadaljnje 
prizadevanje izdala zbornik 
na 407 straneh Z lepilom 
na podplatih, Trideset let 
slovenske države.
Naslov so pobudniki 

obrazložili z dejstvom, da 
kljub začetnemu zagonu 
slovenska država napreduje 
počasneje in z več težavami 

od pričakovanega, kot da bi imeli lepilo na podplatih.
Knjigo je uredil dr. Ivan Štuhec, svoja razmišljanja pa ob-

javlja 24 uglednih piscev različnih profilov, začenši s pred-
sednikom vlade Janezom Janšo. O Slovencih po svetu piše 
ministrica Helena Jaklitsch, nematično slovenstvo pa zasto-
pa časnikarka Erika Jazbar iz Gorice z esejem Kaj je ostalo od 
enotnega kulturnega prostora in kaj je iz njega nastalo.

VILE  &  VAMPI

V Trstu so 23. novembra 
na spletu predstavili knjigo 
Vox pupoli, I nostri primi 20 
anni di vignette, s katero je 
skupina vinjetistov in karika-
turistov Vile & vampi, katere 
nosilci so tržaški Slovenci in 
Italijani, zlasti Fabrizio Po-
lojaz, Paolo Tanze in Paolo 
Pascutto, praznovala dvaj-
setletnico objavljanja svojih 
risb v Primorskem dnevniku 
in drugje ter v elektronskih 
medijih. Spremne besede so 
prispevali Paolo Rumiz, Veit 
Heinichen, Andro Merkù, 
Paolo Rovis in Maxino.
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UMRL JE  BAZILIJANEC PROF.  MARTIN JANEZ DIMNIK
V Torontu je 15. novembra preminil slavist in zgodovinar, dopisni 

član Slovenske akademije znanosti in umetnosti duhovnik prof. dr. 
Martin Janez Dimnik. Rodil se je 6. oktobra 1941 v Obrijah pri Ljubljani. 
Oče je postal žrtev revolucije, mati pa se je maja 1945 z dvema otroko-
ma umaknila na Koroško. Leta 1949 so emigrirali v Kanado. V provinci 
Alberta je obiskoval šolo, ki so jo vodili redovniki Skupnosti sv. Bazilija, 
in leta 1961 stopil v njihove vrste. V Torontu je diplomiral in magistriral 
iz slovanskih jezikov, književnosti in zgodovine, leta 1976 pa je dokto-
riral iz slavistike v Oxfordu. Že pred tem je začel predavati v Kolegiju sv. 
Mihaela v Torontu, diplomiral še iz teologije in bil leta 1971 posvečen v 
duhovnika. Na univerzi sv. Mihaela v Torontu, ki jo vodijo bazilijanci, je 
kot predavatelj različnih zgodovinskih predmetov (srednji vek, kijevska 
Rusija, pokristjanjevanje na Balkanu, zgodovina pravoslavnih Cerkva 
idr.) dosegel vse možne akademske stopnje, saj je bil v letih 2008–14 
tudi dekan njenega inštituta za srednjeveške študije, ob tem še redni 
profesor na teološki fakulteti. Večkrat je bil gostujoči profesor, vodja 
arheoloških in raziskovalnih odprav v Rusiji in na Krimu. Veljal je za 
enega izmed vodilnih strokovnjakov za zgodovino vzhodnoslovanske 
države Kijevske Rusije v visokem srednjem veku. Objavil je osem znan-
stvenih knjig in veliko razprav ter člankov. Ob tem je pastoralno poma-
gal v bazilijanskih župnijah v Torontu, vedno pa je ostal v stiku s sloven-
sko skupnostjo v Kanadi in s strokovnimi krogi v matični domovini.

STOLETNI  SADOVI
Ob 100-letnici Teološke 

fakultete v Ljubljani, ki ima 
svoje daljne korenine v 
jezuitskem kolegiju iz leta 
1619 in je del ljubljanske 
univerze (razen let izgona 
1950–92), je ta študijska 
ustanova izdala 476 strani 
obsežen zbornik Stoletni 
sadovi, Prispevek dogma-
tične teologije na stolet-
nem drevesu Teološke 
fakultete Univerze v Ljub-
ljani. Uredil ga je upoko-
jeni nadškof prof. Marjan 
Turnšek, spremno bese-
do pa je prispeval prof. 
Robert Petkovšek. V knjigi 
so zastopani tudi ugledni 
teologi iz sosednjih držav: 
Marino Qualizza, Marko 
Rupnik, Bruno Forte, a tudi 
Hans Urs von Balthasar in 
Joseph Ratzinger.

FRAUSIN IN  KOLARIČ
Raziskovalca pri Dežel-

nem zavodu za zgodovino 
odporništva in sodobnosti 
v Furlaniji - Julijski krajini 
(IRSREC FVG) Patrick Karl-
sen e Luca G. Manenti sta 
pri omenjenem tržaškem 
inštitutu izdala študijo o 
vidnih tržaških komunistih 
Luigiju Frausinu in Nadalu 
Kolariču, ki sta bila oba iz 
Milj in sta izgubila življenje 
med vojno. Naslov študije, 
ki med drugim želi razčistiti 
obtožbe iz časa kominfor-
ma, je: »Si soffre ma si 
tace«, Luigi Frausin, Natale 
Kolarič, Comunisti e resis-
tenti (»Kljub trpljenju je tre-
ba molčati«, Luigi Frausin, 
Natale Kolarič, Komunista 
in odpornika).

PELIKANOV TONE 
KRALJ  V  ANGLEŠČINI
Zgodovinar dr. Egon Pelikan 

je pri mednarodni založbi Peter 
Lang v Oxfordu izdal angleško 
različico svoje monografije 
Tone Kralj in prostor meje 
(Cankarjeva založba, Ljubljana 
2016). Izšla je z naslovom Hitler 
and Mussolini in Churches, The 
Church Painter’s Subversion 
of Fascism, The Ideological 
Marking of Space along the 
Slovene–Italian Border (Hitler 
in Mussolini v cerkvah, Kako 
je cerkveni slikar spodkopaval 
fašizem, Ideološko markiranje 
prostora vzdolž slovensko-italijanske meje). V besedilo, ki ga je 
prevedla Breda Biščak, je vključil tudi donedavna nedostopne 
podatke iz vatikanskih arhivov o odnosu cerkvenih vrhov do Slo-
vencev pod Italijo med obema vojnama. V ospredju pa so seveda 
poslikave Toneta Kralja z narodnim in antifašističnim nabojem, ki 
jih je ustvarjal na Primorskem v sodelovanju s tajno krščanskoso-
cialno organizacijo.
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UMRL JE  DIRIGENT ANDREJ SELAN
V Buenos Airesu v Argentini je 16. julija umrl zaslužni kulturni delavec in pevovodja Andrej Selan. Rodil 

se je na Trati pri Velesovem. Ko je bil star šest let in pol, je zaradi revolucije z vso družino (starši in osem 
otrok) zapustil domači kraj. Begunska leta so preživeli v Avstriji, leta 1948 pa so se izselili v Argentino. Še 
mlad se je vključil v kulturno delo, 12 let je pel v zboru Gallus, leta 1971 pa je ustanovil Mladinski pev-
ski zbor San Justo, ki se je leta 2000 preimenoval v Mešani pevski zbor San Justo. Vodil ga je 20 let in še 
naprej pel v njem. Za njim je postala dirigentka hčerka, šolana glasbenica Andrejka Selan Vombergar. Ob 
zadnji turneji tega odličnega zbora v Sloveniji in zamejstvu je izšel v naši reviji intervju Erike Jazbar z obe-
ma (Mladika 2012, št. 6-7). Poučeval je tudi v osnovni šoli Franceta Balantiča v San Justu, zbiral osnovno-
šolce pri nogometu in bil aktiven član župnijskega odbora.

KNJIŽNI  DAROVI  MOHORJEVIH DRUŽB
Vse tri Mohorjeve družbe so poslale na trg svoje knjižne darove 

za leto 2021, ki obsegajo bogato ilustrirane dokumentarne letne 
zbornike – koledarje, otroško in nekaj drugih knjig.
Koledar Goriške Mohorjeve družbe je tokrat na 310 straneh ure-

dil Peter Černic, krasijo pa ga črno-bele fotografije kraške arhitek-
ture Joška Prinčiča in Viljema Zavadlava. Članki in razprave so raz-
deljeni na štiri sklope: Kam plujemo, Od kod prihajamo, Kaj smo in 
In memoriam. Izšel je tudi tradicionalni stenski Naš koledar.
Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu sta na 192 straneh uredila 

Hanzi Filipič in Karl Hren. Založba pa je tudi letos izdala žepno 
Pratiko na 160 straneh, ki jo je uredil Adrian Kert.
Celjska Mohorjeva družba je 163. mohorjanski koledar izdala na 

208 straneh pod naslovom Mohorjev koledar 2021. Uredila ga je 
Cvetka Rezar.
Kaj pa knjige? Pri GMD je kot 29. zvezek zbirke Naše korenine 

izšel zbornik več avtorjev Franc Setničar (1875–1945), Kancler in 
alpinist, ki ga je uredil Peter Černic, osvetljuje pa lik duhovnika 
in dolgoletnega kanclerja goriške nadškofije Franca Setničarja, ki 
je bil tudi vzgojitelj, glasbenik, navdušen gornik in pionir sloven-
skega zimskega alpinizma. Ponatisnjeni so tudi trije Setničarjevi 
planinski spisi.
Ob prvi obletnici smrti duhovnika in ekumenskega delavca dr. 

Jožeta Markuže, ki je bil dolgo v vodstvu GMD in urednik njenega 
Koledarja, je Marko Tavčar uredil zbornik Jože Markuža (1939–
2019), Kraški dedič Slomškovega duha. V njem so objavljene nje-
gove pesmi z duhovno vsebino in nekateri pomembnejši članki, 
ki jih je objavil v Koledarjih, kot tudi spominski zapisi, ki so nastali 
ob njegovi smrti.
Kristina Martelanc bralce v otroški knjigi Muca Pika popelje v 

svet otroškega navdušenja ob prihodu mucke v družino. Ilustracije 
je prispevala 11-letna Eleonora Sluga.

Za ostali dve Mohorjevi družbi naj navedemo dva izvirna romana. Lev Detela je pri Mohorjevi 
družbi v Celovcu v zbirki Večernice izdal roman Posekani svet. V njem se soočata nečloveška krutost 
in norost prve svetovne vojne z današnjo stvarnostjo. Pri Celjski Mohorjevi družbi pa je Vinko Vasle 
izdal kriminalni roman Arhivar, v katerem preiskovanje primera smrti višjega arhivarja razkriva zloči-
ne iz časa po drugi svetovni vojni.
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UMRL JE  MSGR.  DR.  PETER KVATERNIK
V Ljubljani je 19. novembra umrl arhidiakon in izredni 

profesor na Teološki fakulteti, postulator v postopku za be-
atifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja msgr. dr. Peter 
Kvaternik. Rodil se je 27. januarja 1950 v Šmarati pri Starem 
trgu pri Ložu. Maturiral je v malem semenišču v Vipavi in di-
plomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bil leta 1974 
posvečen v duhovnika. Leta 1976 je prevzel novo župnijo na 
Škofljici, kjer je ostal do leta 1994 in v tem času med drugim 
vodil gradnjo cerkve sv. Cirila in Metoda. Nadaljeval pa je s 
študijem, magistriral na Teološki fakulteti in leta 2000 dok-
toriral iz pastoralne teologije na Teološki fakulteti dunajske 
univerze s tezo Brez časti, svobode in moči, Vpliv komuniz-
ma na pastoralno delovanje Cerkve v ljubljanski nadškofiji 
(1945–2000), ki je izšla v knjižni obliki leta 2003 v slovenščini 
in leta 2009 v nemščini. Leta 1994 je bil imenovan za vodi-
telja Pastoralne službe v ljubljanski nadškofiji. Leta 1999 je 
začel predavati pastoralno teologijo na Teološki fakulteti v 
Ljubljani, 14 let je tudi urejal revijo Cerkev v sedanjem svetu.

UMRL JE  PROF.  MARKO KOS
Septembra se je poslovil strojni 

inženir, pisatelj in publicist prof. 
Marko Kos, rojen 20. junija 1925 v 
Ljubljani in brat literarnega zgo-
dovinarja dr. Janka Kosa. Ker je bil 
svobodnega duha, je partija z njim 
obračunala najprej v Litostroju, kjer 
je dosegal velike strokovne uspehe, 
potem na strojni fakulteti, kjer je 
začel predavati. Zavzemal se je za 
večjo vlogo tehnične ineligence in za 
demokratizacijo. Bil je med ustano-
vitelji Slovenske demokratične zveze 
in v njenem vodstvu. Leposlovje je 
objavljal v mladosti in na stara leta, 
ob tem je napisal veliko političnih 
komentarjev in izdal vrsto knjig stro-
kovne in družbene vsebine.

PREMINIL  JE  ŠKOF MSGR.  JOŽEF  SMEJ
V Lenartu v Slovenskih goricah, kjer je živel zadnja leta 

v Domu sv. Lenarta, je 21. novembra v 99. letu preminil 
upokojeni mariborski pomožni škof, pesnik, pisatelj, pre-
vajalec, urednik in zgodovinar dr. Jožef Smej. Med mašo 
naslednjega dne je škof v Murski Soboti dr. Peter Štumpf 
med drugim o njem s spoštljivim onikanjem dejal, da so 
»na predvečer praznika Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, 
odšli k dobremu Bogu po plačilo naš Patriarh, škof msgr. 
dr. Jožef Smej, velikan slovenske Okrogline ali Prekmurja, 
od Mikloša Küzmiča poslednji v vrsti velikih varuhov naših 
dednih časti«.
Jožef Smej se je rodil 15. februarja 1922 v Bogojini, v 

duhovnika pa je bil posvečen leta 1944 v Sombotelu. V letih 
1944–48 je bil kaplan v Dokležovju, Dobrovniku in Turnišču, 
nato pa do leta 1969 najprej kaplan, nato župnik in dekan 
v Murski Soboti. Leta 1969 se je preselil v Maribor, kjer je 

opravljal odgovorne cerkvene službe. Leta 1983 ga je papež imenoval za mariborskega pomožnega 
škofa, upokojil pa se je leta 2009. Dokler je mogel, je še delal v dušnem pastirstvu. Vedno je ostal 
navezan na Prekmurje, a tudi na Porabje. Pri Slovenski škofovski konferenci je bil odgovoren za 
Slovenski ekumenski svet, kot gost pa se je udeleževal letnih plenarnih zasedanj Madžarske ško-
fovske konference.
Raziskoval je velike prekmurske osebnosti. Izdal je vrsto znanstvenih razprav s področja zgodo-

vine, jezikoslovja, ekumenizma, a tudi romane, pesmi, meditacije. V Murski Soboti je bil ustanovi-
telj in urednik letnega zbornika Stopinje, za katerega je v 50 letih prispeval 265 zapisov. Prevajal je 
iz latinščine, madžarščine in francoščine.
Leta 2016 so o njem posneli dokumentarec Kaplja na vedru. Bil je častni meščan Maribora, visoko 

odlikovan na Madžarskem in v Sloveniji.
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POSVETA O  DVEH NADŠKOFIH
Ob 40-letnici smrti ljubljanskega nadškofa dr. Jožefa 

Pogačnika (Kovor, 1902 – Ljubljana, 1980) je Inštitut za 
zgodovino Cerkve Teološke fakultete v Ljubljani 21. in 
22. oktobra priredil znanstveni posvet, ki je moral zaradi 
pandemije potekati po spletu. Pogačnik, ki je doktoriral iz 
teologije v Innsbrucku in je bil pred vojno tudi pesnik, pro-
fesor verouka, ravnatelj Marijanišča in urednik Mladike ter 
Mohorjeve družbe, je bil po vojni trikrat zaprt, tako da je v 
zaporu presedel skoraj šest let. Postal je kanonik, cerkveni 
sodnik, generalni vikar, leta 1963 ljubljanski pomožni škof, 
leta 1964 nadškof, od leta 1968 tudi prvi slovenski metro-
polit. Sodeloval je na II. vatikanskem koncilu in umrl malo 
po upokojitvi leta 1980. Številne referate s posveta mislijo 
zbrati v posebnem zborniku.
Njegovemu nasledniku dr. Alojziju Šuštarju (Trebnje, 

1920 – Ljubljana, 2007), ki je bil ljubljanski nadškof v letih 
1980–97, pa so ob 100-letnici rojstva posvetili posvet 10. 
novembra v Galeriji Družina. Potekal je delno v živo, delno 
na spletu. Predstavili so tudi znanstveno monografijo več 
avtorjev Nadškof Šuštar, 100-letnica rojstva, ki je izšla pri 
Družini. Uredila sta jo ljubljanski pomožni škof dr. Anton 
Jamnik in prof. Bojan Žalec. Velik poudarek so dali škofovi 
vlogi v času osamosvajanja Slovenije. O tem je spregovoril 
tudi slovenski predsednik Borut Pahor.
Celjska Mohorjeva družba in Slovenska škofovska 

konferenca pa sta izdali še knjigo Bibliografija, Dr. Alojzij 
Šuštar, ljubljanski nadškof in metropolit. Sestavila sta jo s. 
Mira Rožanc in prof. Anton Štrukelj, spremno besedo pa je 
prispeval ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore.

PREŠEREN V  ITALIJANŠČINI
Tržaški literarni zgodovinar prof. Miran 

Košura je pri Založništvu tržaškega tiska 
objavil svoj prevod poezij Franceta Pre-
šerna v italijanščino z obsežnim kritičnim 
aparatom. Spremni besedi sta prispevala 
prof. Elvio Guagnini in prof. Boris Paternu. 
Na 485 straneh so v izvirniku in italijanšči-
ni objavljene vse poezije, ki jih je Prešeren 
uvrstil v svojo zbirko Poezije iz leta 1847, z 
dvema izjemama. V knjigi ni Lenore, ki je 
pač Prešernov prevod Bürgerjeve balade 
iz nemščine, dodana pa je Zdravljica, ki je 
v knjigi ni bilo zaradi cenzure.

30.  KLIC  DOBROTE
Slovenska karitas se je 30-letnice svoje-

ga organiziranega delovanja spomnila 
25. novembra na jubilejnem, 30. dobro-
delnem koncertu Klic dobrote. Zaradi 
pandemije je bil koncert brez občinstva v 
studiu RTV v Ljubljani. Med neposrednim 
prenosom po televiziji in radiu in takoj 
za njim so zbrali 228.684 evrov, akcija 
zbiranja pomoči za družine v stiski pa se 
bo nadaljevala do konca leta.
Karitas v različnih programih pomoči 

v Sloveniji pomaga 20.000 družinam v 
stiski.

SLOVENSKI  KNJIŽNI  SEJEM
Tudi 36. Slovenski knjižni sejem, ki se je začel 23. novembra, se je moral zaradi pandemije prese-

liti na splet tako s svojimi pobudami kot s predstavitvami 97 sodelujočih založb. Med njimi so bile 
tudi zamejske založbe iz Italije Mladika, Goriška Mohorjeva družba in Založništvo tržaškega tiska. Za 
našo založbo je urednica Nadia Roncelli pripravila uvodno videopredstavitev, na ogled pa so bili še 
trije videoposnetki razgovorov o knjižnih novostih Mladike.
Schwentnerjevo nagrado je prejel založ-

nik in kulturni ustvarjalec iz Maribora Primož 
Premzl. Za najboljši literarni prvenec je bil 
razglašen roman Boruta Kraševca Agni. 
Prejemnica naslova knjiga leta 2020 – ve-
like nagrade Slovenskega knjižnega sejma 
je knjiga časnikarja Boštjana Videmška in 
fotografa Matjaža Kriva Plan B, Pionirji boja 
s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti. 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev je 
Lari Unuk podelilo nagrado Radojke Vrančič.
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UMRL JE  METODIJ  RIGLER
Metodij Rigler (Ribnica, 1942), 

ki je bil z ženo Marjeto gonilna sila 
slovenskih romarjev na grob sv. 
Jakoba v Komposteli in ustanovitelj 
ter dolgoletni predsednik Društva 
prijateljev poti sv. Jakoba, je 31. 
oktobra podlegel koronavirusu. Le 
tri mesece prej jima je ljubljanski 
nadškof p. Stanislav Zore kot pred-
sednik Slovenske škofovske konfe-
rence vročil njeno najvišje odliko-
vanje, odličje sv. Cirila in Metoda, ob 
20-letnici društva.
Zakonca sta leta 1988 poromala v 

Kompostelo, od takrat sta Slovence 
navduševala za Camino in s sode-
lavci v društvu ter njegovim duhov-
nim vodjo Bogdanom Vidmarjem 
oživljala romarske poti po Sloveniji, 
kjer je 68 cerkva posvečenih sv. 
Jakobu. Označili so 692 km Sloven-
ske Jakobove poti, ki ima dolenjsko, 
primorsko, gorenjsko in prekmur-
sko-štajersko vejo.
Leta 2000 sta izdala knjigo Blagor 

vama, uboga reveža (z več ponatisi), 
sledili so trije vodniki po posamez-
nih vejah, ki segajo tudi do cerkve 
sv. Jakoba v Trstu in Sv. Višarij. Slo-
venijo sta zastopala tudi na svetov-
nih srečanjih Jakobovih društev.

VIZIONAR IN  SEJALEC 
DR.  VINKO ZWITTER

Katoliška akcija krške 
škofije in Mohorjeva 
družba sta v Celovcu 
izdali zbornik o enem 
najvidnejših, a dokaj 
pozabljenih koroških 
javnih delavcev na po-
litičnem, cerkvenem in 
kulturnem polju prejš-
njega stoletja, dr. Vinku 
Zwittru. Pred vojno je bil 
tajnik Slovenske krščan-
sko-socialne zveze za 
Koroško oz. Slovenske 
prosvetne zveze in ured-
nik Koroškega Slovenca, 
po vojni prvi tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev, 
urednik mesečnika Družina in dom ter prvi predsednik 
slovenskega dela Katoliške akcije. Stike je vzdrževal tudi 
s primorskimi Slovenci in leta 1967 predaval na študijskih 
dnevih v Dragi.
Pod naslovom Vinko Zwitter, Vizionar in sejalec, 1904–

1977, Zbornik prispevkov in spominov je 272 strani ob-
sežno knjigo uredila Marija Gruškovnjak. Prispevke zanjo 
so napisali zgodovinarji in drugi poznavalci, sodelavci in 
Zwittrovi otroci. V zborniku je tudi izbor člankov, ki jih je 
Zwitter objavljal v Koroškem Slovencu, Našem tedniku in 
Mohorjevih koledarjih.

ŠKRBINA:  11.  NOVEMBER
Čeprav so tradicionalni kulturni večer v Kom-

nu, maša zadušnica in 23. spominsko srečanje za 
primorske padalce v Škrbini letos odpadli zaradi 
pandemije, sta se padlih in pobitih domoljubov 
11. novembra ob 11. uri s položitvijo venca pred 
ploščo na Fakinovi domačiji v Škrbini spomnila žu-
pan Občine Komen Erik Modic in predsednik Vaške 
skupnosti Škrbina Karlo Bunc.
Nova britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany 

Sadler pa je položila venec k spomeniku za žrtve 
vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na 
Facebook strani britanskega veleposlaništva pa so 
znova objavili lani posneti krajši dokumentarec o 
primorskih padalcih in pa novico o položitvi venca.

Komenski župan Erik Modic polaga venec pred 
ploščo na Fakinovi domačiji (foto Občina Komen).
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Prvi Zamejski festival amaterskih 
dramskih skupin je zaživel 29. juni-
ja 1995, torej praznujemo letos četrt 
stoletja te izredno posrečene pobude. 
Ideja o takem festivalu se je med gleda-
liškimi navdušenci Športno kulturnega 
društva Cerovlje Mavhinje rojevala kar 
nekaj časa, saj so želeli ovrednotiti trud 
in delo številnih ljubiteljev, ki se resno in 
zavzeto bavijo z gledališčem v naših kra-
jih. V  ŠKD Cerovlje Mavhinje so se že od 
samega začetka odločili, da bo festival 
tekmovalnega značaja, kar je vzbudilo 
nekaj pomislekov, saj se amaterske 
gledališke skupine med sabo precej razli-
kujejo, delujejo v različnih pogojih in jih 
je zato tudi težje primerjati in ocenjevati. 
Organizatorji pa so prepričani, da tekmo-
valnost lahko pozitivno podžiga nasto-
pajoče k pripravi čim boljše predstave in 
botruje k izvirnosti festivala. Nagrade 
in priznanja za dobro 
uvrstitev na festiva-
lu naj bi prijav ljene 
skupine spodbujale, 
da bi se potrudile za 
čim bolj kakovosten 
nastop.
Petindvajset let od 

ustanovitve je pravi 
čas, da se ozremo 
nazaj in nanizamo nekaj 
številk iz dosedanjih 
festivalskih izvedb.
1. festival se je odvijal 

od 29. junija do 9. julija 
1995, prijavilo se je 16 
skupin, igralcev je bilo 147; 
strokovna žirija: Marjan 

Kravos, Stefano Leghissa, Neva Lukeš, 
Adrijan Rustja, Igor Tuta.
2. festival: od 25. junija do 6. julija 

1997, prijavilo se je 25 skupin, skupno 236 
igralcev; strokovna žirija: Staška Albreht, 
Marij Čuk, Igor Gabrovec, Daria Gherlani, 
Iva Korsič, Anton Šepec, Igor Tuta.
3. festival: od 24. junija do 4. juli-

ja 1999, prijavilo se je 21 skupin (ena 
dodatna skupina ni sodelovala na 

Mitja Petaros

ZAMEJSKI FESTIVAL 
AMATERSKIH DRAMSKIH SKUPIN

»V ŠKD Cerovlje Mavhinje 
so se že od samega začetka 
odločili, da bo festival 
tekmovalnega značaja.«

botruje k izvirnosti festivala. Nagrade 

nazaj in nanizamo nekaj 

1. festival se je odvijal 

skupin, igralcev je bilo 147; 
strokovna žirija: Marjan 
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tekmovanju), skupno 253 nastopajočih; 
strokovna žirija: Sergij Ferrari, Iva Korsič, 
Matejka Peterlin, Marko Sosič, Igor Tuta.
4. festival: od 21. junija do 1. julija 2001, 

prijavilo se je 19 skupin, skupno nastopilo 
164 igralcev; strokovna žirija: Alenka Bole, 
Štefan Merkač, Miki Milivoj Roš.
5. festival: od 21. junija do 6. julija 

2003, prijavljenih 28 skupin, skupno 321 
nastopajočih; strokovna žirija: Samanta 
Kobal, Iva Korsič, Igor Tuta.
6. festival: od 16. junija do 3. julija 

2005, prijavilo se je 18 skupin, skupno 
zaigralo 202 igralcev; strokovna žirija: Iva 
Korsič, Adrijan Rustja, Igor Tuta.
7. festival: od 15. junija do 1. julija 

2007, prijavilo se je 18 skupin, skupno 
nastopilo 237 igralcev; strokovna žirija: 
Samanta Kobal, Adrijan Rustja, Vesna 
Tomsič, Igor Tuta.
8. festival: od 25. junija do 5. julija 

2009, prijavilo se je 17 skupin, skupno 
150 igralcev; strokovna žirija: Samanta 
Kobal, Nataša Sosič, Aleksij Pregarc.
9. festival: od 21. junija do 3. julija 

2011, prijavilo se je 22 skupin (ena dodat-
na skupina ni sodelovala na tekmovanju), 
skupno je nastopilo 241 igralcev; strokov-
na žirija: Samanta Kobal, Maja Lapornik, 
Gojmir Lešnjak Gojc.
10. festival: od 22. junija do 7. julija 

2013, prijavilo se je 25 skupin (tri dodatne 
skupine niso sodelovale na tekmovanju), 
skupno zaigralo 236 igralcev; strokovna 
žirija: Loredana Gec, Samanta Kobal, 
Gojmir Lešnjak Gojc.
11. festival: od 24. junija do 5. julija 

2015, prijavilo se je 21 skupin (in še ena 
gostujoča skupina), skupno 217 igralcev; 
strokovna žirija: Samanta Kobal, Nerina 
Švab, Igor Tuta.
12. festival: od 21. junija do 2. julija 

2017, prijavilo se je 19 skupin (in ena 
dodatna gostujoča skupina), skupno 
nastopilo 211 igralcev; strokovna žirija: 
Dajana Kočevar, Franko Korošec, Nataša 
Sosič.
13. festival: od 26. junija 2019 do 7. 

julija 2019, prijavilo se je 15 skupin (in 
še ena gostujoča skupina), skupno je 
 nastopilo 173 igralcev; strokovna žirija: 

Samanta Kobal, Franko Korošec, Sanja 
Vogrič.
V dosedanjih trinajstih izvedbah so 

odigrali skupno 2.788 vlog (nekateri 
amaterski igralci so namreč v isti izvedbi 
nastopili v različnih skupinah, nekateri 
pa so nastopili skoraj v vseh trinajstih fes-
tivalskih izvedbah, tako da zgoraj omen-
jeno število ne priča o številu amaterskih 
igralcev, ki so se udeležili mavhinjskega 
festivala, ampak o odigranih vlogah). 
Največ igralcev je bilo leta 2003, ko je na 
oder stopilo 321 različnih oseb, najmanj 
pa na prvi izvedbi festivala leta 1995, ko 
je bilo 147 nastopajočih. Leta 2003 je so-
delovalo rekordno število skupin, kar 28, 
medtem ko je bila najnižja udeležba na 
zadnji izvedbi leta 2019, ko se je prijavilo 
15 igralskih skupin (leta 1995 se jih je pri-
javilo 16). V dosednjih trinajstih festival-
skih izvedbah povprečno število prijav-
ljenih gledaliških skupin presega število 
20, tudi če ne upoštevamo gostujočih 
skupin in tistih, ki niso sodelovale v tek-
movalnem programu. Naj kot zanimivost 
dodamo, da se nobena dramska skupina 
ni udeležila vseh festivalov, največkrat 
pa so nastopili igralci Beneškega gleda-
lišča, Slovenskega odra (dramski odsek 
Radijskega odra) iz Trsta in Prosvetnega 
društva Standrež.

»Največ igralcev je bilo leta 2003, ko 
je na oder stopilo 321 različnih oseb.«
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Ob vsaki izvedbi so organizatorji 
izdali brošuro, v kateri so navedeni 
vsi glavni podatki (pravilnik festivala, 
spored celotne prireditve, imena skupin, 
nastopajočih in kratka predstavitev 
posamezne dramske uprizoritve, imena 
članov strokovne komisije; navedeni so 
sponzorji in pokrovitelji ter zmagovalci 
prejšnje izvedbe festivala), tako da so 
postale te drobne knjižice (bogate s fo-
tografskim gradivom) po petindvajsetih 
letih pomemben dokument ljubiteljske 
gledališke dejavnosti v naših krajih. V 
brošurah prvih štirih izvedb ne piše, kdo 
je uredil brošuro (verjetno ožji odbor 
ŠKD Cerovlje Mavhinje), od leta 2003 
naprej pa so razen članov društva nave-
deni med uredniki Maja Lapornik, Igor 
Gabrovec, Daria Gherlani, Katja Antonič, 
Nataša Krizmančič, Igor Tuta, Anja Colja, 
zadnje štiri brošure pa je uredila Mateja 
Clarici; vseh trinajst izdaj so tiskali v 
goriški tiskarni Grafica Goriziana.

Razpoznavni 
znak mavhinjskega 
festivala je leta 1995 
narisala umetnica 
Vesna Benedetič in 
je z leti postal logotip 
prireditve; tiskanega 
na različne površine, so 
ga prejemale v dar vse 
nastopajoče skupine.
Na zamejskem festi-

valu amaterskih dram-
skih skupin so nastopile 
gledališke skupine, ki de-
lujejo v okviru posameznih 
društev in šolske dramske 
skupine, a tudi posamez-
niki, ki so sestavili posebno 
amatersko dramsko skupino 
izrecno za nastopanje na fes-
tivalu. Ob listanju festivalske 

brošure in pregledu imen nastopajočih 
ugotovimo, da je veliko otrok in mla-
dostnikov iz prvih izvedb nadaljevalo z 
gledališkim nastopanjem (nekateri so 
postali celo profesionalni igralci) in so 
v naslednjih letih režirali ali celo napi-
sali kakšno dramsko uprizoritev. Veliko 
mentorjev in režiserjev se je udeležilo 
skoraj vseh festivalov z različnimi ama-
terskimi dramskimi skupinami. Svojčas 
so med festivalom prirejali tudi okrogle 
mize in posebne posvete o gledališču, 
ki so omogočale priložnost za srečanje 
raznih predstavnikov te vrste ljubitelj-
skega kult urnega ustvarjanja; zadnja 
leta je ta del odpadel. 
Fotografije pričajo, da se je na 

vsakem Zamejskem festivalu amater-
skih dramskih skupin trlo gledalcev na 
mavhinjskem trgu. To pomeni, da je 
pobuda zelo dobro sprejeta s strani ob-
činstva in da si ljudje želijo ogledati dob-
re gledališke predstave. Izredni napor, 
ki ga organizatorji Športno kulturnega 
društva Cerovlje Mavhinje vlagajo v 
izvedbo bienalnega festivala, je vedno 
(vsaj moralno) poplačan s strani navdu-
šenih obiskovalcev, zato lahko upamo, 
da bo ta pobuda še mnogo let na voljo 
in v užitek naše zamejske stvarnosti.

»Veliko otrok in mladostnikov 
iz prvih izvedb je nadaljevalo z 
gledališkim nastopanjem (nekateri 
so postali celo profesionalni igralci).«

je z leti postal logotip 
prireditve; tiskanega 
na različne površine, so 
ga prejemale v dar vse 
nastopajoče skupine.

valu amaterskih dram-
skih skupin so nastopile 
gledališke skupine, ki de-
lujejo v okviru posameznih 
društev in šolske dramske 
skupine, a tudi posamez-
niki, ki so sestavili posebno 
amatersko dramsko skupino 
izrecno za nastopanje na fes-
tivalu. Ob listanju festivalske 
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BELA SLED
Priporočena na 48. literarnem natečaju revije Mladika

Majda Arhnauer Subašič

»Bolj kot dekle in ženo ljubi morje mornar, 
bolj kot svoje življenje ljubi morje mornar …« 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 

Nostalgična melodija iz davnih dni kot boža-
joči maestral zaveje po prostoru. Ko jo zazna uho, 
se izklesane poteze obraza sprostijo, bledi ustnici 
skoraj neopazno vztrepetata, v  ugasli pogled, ve-
činoma bolščeč v prazno, se prikrade kanček svet-
lobe. Se le zdi, ali pa je sivina upadlih lic dobila 
nekoliko svetlejši odtenek? Globok vdih privzdig-
ne prsi. Kot bi hotel z vso svojo bitjo vsrkati dobro 
znani vonj morja, pomešan z opojno aromo borov-
cev in primorskega rastja, po katerem je hrepenel, 
ko je odšteval dni in celo ure, ki so ga ločevale do 
povratka domov. Vsakič znova. Ta čarobni vonj … 
ni ga, ki bi se lahko meril z njim, pa jih je v dol-
gih letih zaznal veliko. Edinstvena mešanica von-
jav, prelivajočih se iz razkošno dehtečih do trpko 
suhih, skoraj ostrih, je ostala zasidrana v njegovem 
spominu kot vonj po varnem pristanu, v katerega 
se je vedno znova vračal. 

Mnogo morij in obal, vabeče toplih in ledeno 
mrzlih, prijaznih in grozečih, zasanjano mirnih in 
brutalno divjih, je skusil tekom let služenja kral-
jestvu Pozejdona. Utrinki spominov oživijo in se 
prelijejo v kalejdoskop doživetij. Pisana množica 
obrazov, barv in zvokov se zariše pred njegovimi 
očmi in ponovno oživi. Nasadi pomaranč Sicilije; 
obrisi zasneženih vrhov Atlasa v daljavi; vrvež 
nočne Jokohame, kopajoče se v nebroj lučeh; ma-
gične vijolične oči, sramežljivo zroče iz nikaba, ki 
so ga uročile na suku ob Šat-El-Arabu; barvitost 
dehteče Madeire, otoka večne pomladi … 

… a zdaj le belina. Povsod. Bel strop, kamor 
zre ure in ure, zidovi, posteljnina, bele halje zdrav-
nikov. Celo njegova najljubša sestra, ki mu vedno 
pokloni nekaj toplih besed, je blede, skoraj bele 
polti. Prav takšne, kot je bila njegova Aiko, ki ga je 

več let pričakovala, da se je vračal v zavetje njenih 
toplih nederij na zelenem obrobju Nagoje. 

Moja Ljubljena mala, kot ji je šepetal v trenut-
kih zanesene strasti v sozvočju pomena njenega 
imena. In on je bil njen yasaši funanori – nežni 
mornar. Še vedno mu nekje odzvanja rahlo grle-
ni glas, ki se vse bolj približuje njegovemu uše-
su, preden potone v vrtincu pozabljenja tukaj in 
zdaj. Res je z njo ravnal kot z dragoceno lutko. 
Porcelanasta polt, male srčaste ustnice in krhko, 
a ravno prav zaobljeno telo si je vedno vzel kot 
dragocen dar. Spoštljivo, v začetku skoraj plašno. 
Kot bi potonil v povsem drug svet, daleč stran od 
hrupnega velemesta, večno vrveče luke in mogoč-
nih, včasih grozečih temnih gmot oceanov. Ah, s 
kakšnim užitkom bi se samo še enkrat predal nje-
nim žametnim prstom, ki so s potovanjem po nje-
govem telesu znali izvabiti paleto dotlej neznanih 
občutij in sprožiti čustva, ki se jih niti ni zavedal! 
V samotnih dneh plovbe je razmišljal o njenih be-
sedah, pogledih, razmišljanjih. Čarobnica mu je – 
hote ali nehote, kdo bi le vedel – podajala ogleda-
lo, v katerem se je moral soočiti s svojo podobo. 
Marsikdaj mu pogled ni ugajal, obračal se je stran, 
ga hotel ignorirati, a vedno znova se je pojavlja-
lo pred njim. Dokler ni popustil in se zazrl vanj z 
odkritim pogledom, brez kančka sprenevedanja ali 
laži. Šele takrat mu je ponudilo pogled v globine, 
ki se jih niti ni zavedal. V brbotajoči reki spomi-
nov, spravljenih v nezavednem, je prejel odgovor 
na marsikatero vprašanje.

Pisal ji je dolga pisma, takrat še mladi mornar. 
Nekatera je strgal, še preden bi jih lahko oddal, 
druga so ostala nedokončana. Kot njuna zgodba. 
Preprosto se je izpela. Brez slovesa. Ko je na-
slednjič priplul v Nagojo, se je obotavljal, da bi 
jo obiskal. Niti sam ni vedel, zakaj. Še vedno je 
bila njegova Ljubljena mala, a žar se je porazgu-
bil, vez razrahljala. Po nekaj dneh je le našel pot 
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iz senc mogočnih nebotičnikov v zelenilo pred-
mestja, a na njenem naslovu je našel tuje ljudi. Ni 
poizvedoval, ni je iskal. Še sam si ni znal razlo-
žiti, a vedel je, da ji ni hudega, zato je bil pomi-
rjen. Spravljen tudi s seboj. Ni obžaloval. Morda 
je njegovo mesto zasedel drug, ki mu bo podarjala 
svoje blagre. Da bi jih le znal ceniti, ji je zaže-
lel v mislih. S pogledom je zaobjel riževa polja 
v daljavi, male hiše, skrite med drevesi, cesto, ki 
je vodila v notranjost dežele vzhajajočega sonca, 
kjer bo vedno ostal košček njega.

Še se je vračal, a nikoli več s hrepenenjem, ki 
ga je prežemalo leta poprej. Nagaja je bila le še eno 
od pristanišč na njegovih poteh. Le s to razliko, 
da v njem nikoli ni iskal ženske družbe. Zdelo se 
mu je, da bi s tem omalovaževal spomin na svojo 
Ljubljeno malo, ki ji je za vedno pripadlo posebno 
mesto v njegovem srcu.

»Bele ladje na morju, na vseh morjih sveta, 
mlade žene na bregu, na obalah morja …«

 
… se ga spet dotaknejo besede iz napeva. Žena 

na obalah morij, po katerih je plul, se je tekom 
let zvrstilo lepo število. Strastnih, nežnih, komaj 
godnih, zrelih, vseh barv in ras, različnih nravi in 
značajev. Včasih le za eno noč, divjo in razuzdano, 
po kateri ti ostane slab okus v ustih in praznina, 
redkeje za več. Postavni prvi častnik stroja se je 
prikradel v sanje marsikateremu dekletu. 

Tudi njegovo srce je, zlasti v mladih letih, še 
kdaj ostajalo na daljnih obalah, a klic morja je 
vedno prevladal nad željo, da bi nekje pognal ko-
renine. Že se je videl s temperamentno Mario na 
jugu italijanskega škornja, v vlogi novo pečenega 
kmetovalca, toda po nekaj mesecih se je vanj nase-
lil komaj zaznaven nemir. Kasneje je z vse večjim 
hrepenenjem zrl proti ladjam, ki so plule tod mimo. 
Od kod so prišle? Le kam so namenjene? Zbral je 
pogum in sprejel odločitev. Morda najtežjo doslej. 
Priznal je sebi in Marii, da ne zmore več. To ni 
njegov svet. Že dolgo je slutila, da se bo to zgodilo. 
Razumela je. Preveč ponosa je bilo v njej, da bi ga 
ovirala ali mu otežila odhod. Nikoli ni izvedel, da 
je z njo zapustil tudi sad svojega in njenega telesa. 
Ki se bo čez leta, prav tako kot njegov oče, uročen 
s strani Pozejdona oziral proti odprtemu morju. 

Še ko je obraz dobival ostrejše poteze in je si-
vina obarvala nekoč vranje črne lase, je še vedno 
požel marsikakšen občudujoč ženski pogled. Ni 
skrival, da je užival v tem. Z gibkim korakom in 

pokončno držo je še podžigal njihovo zanimanje. 
Držal se ga je tudi pridih svetovljanstva, saj mu je 
bilo dano spoznavati tuja okolja še v časih, ko so 
bile razdalje velike in potovanja na druge konti-
nente redkost. Z velikim zanimanjem so prisluhnili 
njegovemu pripovedovanju o doživetjih v okoljih, 
ki so bila za večino nedosegljiva. 

V takih trenutkih se je šele zavedel, da mu mor-
je, čeprav včasih sovražno in prekleto, daje več kot 
le kruh. Življenje začini s soljo, ki se včasih dotak-
ne tudi ran, njegovi vetrovi bičajo obraz, prihuljeni 
valovi, napovedujoči viharje, prebujajo prastare 
strahove, a hkrati začinijo življenje z nepozabnimi 
sončnimi zahodi, prizori idilične narave, občudo-
vanja vrednih stvaritev človeških rok, nasmeškov 
na obrazih tujcev in besed, ki zazvenijo v duši. Ne 
nazadnje, tudi tovarištva in prijateljstev, ki se stke-
jo na dolgih poteh. Širine morja se preselijo tudi v 
misli in poglede. 

S ponosom je nosil belo uniformo in skrbel 
za svoj zunanji izgled. Ni se pretirano predajal 
večnemu spremljevalcu osamljenih mornarjev – 
alkoholu, tudi pri hrani je bil zmeren, le občasno 
je ob partiji kart prižgal cigareto ali dve. Resnici 
na ljubo, se je nekajkrat vdal skrivnostnim zvar-
kom »kamerada« iz Bolivije, ki so ga katapultirali 
v težko doumljive razsežnosti, kjer sta prostor in 
čas dobila povsem nove dimenzije. Ni mogel za-
nikati, da so se mu odprla nova obzorja, mu dala 
vedeti, da sami o sebi marsičesa ne vemo. Lahko 
je opazoval svojo moč in sposobnost videti svojo 
umeščenost v svetu, o katerem doslej niti ni raz-
mišljal, kaj šele da bi si ga predstavljal na način, 
kot ga je dojemal v stanju lebdenja med resnič-
nostjo in iluzijo. Je bila res le iluzija ali pa je mor-
da resničnost, ki jo živimo tukaj in zdaj, le iluzija? 
Mogoče zaznavamo le delček celote, v katero smo 
vpeti? Vprašanja brez odgovorov so se kot vetro-
vi pred viharjem začeli poditi po njegovih mislih. 
Zaposlovala so ga tudi v času, ko je moralo biti 
oko jasno in um osredotočen na zaupane mu nalo-
ge. Skoraj bi storil napako. Ki bi lahko bila usod-
na. Izkušnja ga je streznila in prizemljila. Bilo bi 
prenevarno podajati se na neznane poti iskanja ne-
česa, kar nam je morda z razlogom skrito. 

Slednjič, ko je previharil že dobršen del usojene 
mu poti, je v sebi začutil željo, da se zakorenini na 
trdih tleh. Nova obzorja niso bila več vabeča kot 
nekoč, pričakovanja so se prelila v rutino, sence 
naveličanosti so legle na dušo, ki je vse težje pri-
čakovala trenutke, ko bo uzrla domači pristan. Ah, 
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kako so se vsakič vedno bolj vlekle zadnje ure do 
izkrcanja! Moral si je priznati, da so leta, kot morje 
svoje naplavine, na njegova ramena odlagala bre-
mena časa. Nekdanji zanos je jenjal, sivina se je pri-
hulila v razmišljanja in izzive spreminjala v ovire, 
ki jih je premagoval z vse več napora. Nekdanje 
tovariško in prijateljsko vzdušje med posadko se je 
izgubilo kdo ve kam. Veter sprememb, ki je zavel 
ob prelomu tisočletja, ga je odpihnil daleč stran. 
Zdaj šele je v svojih vse bolj samotnih razmišljan-
jih doumel, da ima mornarski kruh sedem skorij. 
Trdih. Neredko grenkih. 

»Prihajam vsak dan na breg, gledam valove modre, 
bele brodove gledam, dan za dnem …« 

Žametna glasova njemu drage pevke Majde 
Sepe in Nina Robiča sta ga zazibala v spomin na 
čas, ko je širjave oceanov slednjič zamenjal za 
kopno. Jesenske sape so ga odložile na pobočje, 
dvigajočega se za mestom, s katerega je imel lep 
razgled na zaliv in luko, ki mu je vselej pomenila 
cilj in varen pristan. Često je z daljnogledom opa-
zoval utrip v njej. Zdelo se mu je, da je sredi vrveža 
kontejnerjev, žerjavov in tovornjakov na termina-
lih. Marsikaj se je spremenilo tekom let; vse večja 
avtomatizacija je olajšala delo, a ga hkrati odtujila 
od ljudi. Tudi postopki so postali povsem standar-
dizirani, ni bilo več prostora za improvizacijo in 
tudi priložnosti za tesnejše medosebne stike ne. On 
pa je s svojega brega v mislih pospremil vsako lad-
jo, ki je izplula, in posadki zaželel mirno morje in 
varno plovbo. Vživljal se je v nestrpno pričakovan-
je pomorščakov, ki so po večtedenski plovbi komaj 
čakali na dovoljenje za vplutje in izkrcanje.

V zavetju doma, ki mu je vdihnil svoj pečat, da 
se je v njem počutil dobro, je rad brskal po starih 
fotografijah in člankih, povezanih s pomorstvom. 
Družil se je s prijatelji, ki jih je vezala ljubezen do 
morja in vsega povezanega z njim. Skupaj so obu-
jali spomine na nekdanje dni. Užival je v poslušan-
ju zgodb, še zlasti enega od njih, ki je še vedno z 
žarom v očeh opisoval, kako je ogromen bager, ki 
so ga poimenovali po junaku Petru Klepcu, daljne-
ga 1957 leta zagrizel v morsko dno, da bi tudi Slo-
venci dobili moderno okno v svet. Kopru, mestu, 
ki je nekoč že nosilo laskavi naziv »kraljevo pris-
tanišče«, so želeli povrniti nekdanjo pomorsko sla-
vo. Pridne roke delavcev, sveže znanje mladih in-
ženirjev, izkušnje starejših, iznajdljivo in prodorno 
vodstvo so z združenimi močmi, podkrepljenimi z 

idealizmom in zanosom, ustvarili skoraj nemogo-
če. V komaj letu in pol so z neprikritim  ponosom 
na  privezu lahko pozdravili prvo veliko ladjo. Če-
zoceanka Gorica je s fotografij sijala kot mlada ne-
vesta. Tekom let se je na privezih v luki zvrstilo 
precej lepotic, ki so plule pod različnimi zastava-
mi. V času, ko svet še ni bil komunikacijsko tako 
povezan kot danes, so bile novice, ki so jih prinesle 
posadke, še kako zanimive. Mesto, ki je bilo precej 
na tekočem z dogajanji po svetu, tudi neuradnimi, 
je dihalo s svojim pristaniščem. Bližina meje in 
vse bolj odprto okno v svet sta mu prinašala širino 
razmišljanja in  ščepec svetovljanskega duha. 

Dokler je le mogel, se je sprehajal po ozkih tla-
kovanih uličicah starega mesta. Rad se je ustavil v 
svojem priljubljenem lokalu, spil kozarec refoška, 
opazoval mimoidoče in utrip na trgu ter se predajal 
svojim mislim. Za pročeljem vsake hiše se skriva 
svoja zgodba. Koliko nesojenih ljubezni, razoča-
ranj, upov in neizpolnjenih sanj se je tekom stole-
tij odigralo za molčečimi zidovi. Ko bi le zmogli 
prisluhniti njih nemi govorici. Znali bi nam zaupati 
tudi skrivnosti in nas pozabavati z veselimi zgod-
bami. Na trgih so se zbirali možje, si izmenjeva-
li novice iz domačih in tujih krajev, modrovali in 
sprejemali odločitve. Včasih je zavrela tudi kri in 
so spregovorile pesti. Živahen utrip je v mestu pri-
soten še danes, čeprav prišleki in vse več turistov 
spreminja njegov značaj.

Včasih se je dopoldne odpravil tudi v sosednjo 
Izolo in opazoval dogajanje. Kje ste ribiči, ki ste 
se ob spremstvu galebov proti jutru vračali v man-
drač? Desetletja so minila, ko je včasih še kot de-
ček stal na pomolu in opazoval vračajoče se barke 
ter vrvenje na pomolu. Občudoval je njihova moč-
na telesa in resne obraze z izklesanimi potezami. 

Vedno se je spomnil tudi nesrečne ladje Rex, 
ki je med vojno potonila nedaleč stran. In vseh 
drugih ladij, ki so jih zagrnili valovi. Koliko ne-
srečnih usod skrivajo morske globine. Pomisli, da 
je imel srečo, saj se je le redko znašel v nevarni 
situaciji. Večkrat je plul v neprijaznih vodah In-
dijskega oceana in težko skrival nelagodje ob va-
lečih se gmotah težkih oblakov, ki so se stapljali 
z zloveščimi valovi. Ob nenadnih močnih sunkih 
bočnega vetra ga je krepko spreletaval srh, česar 
takrat ne bi priznal. Bledi obrazi sodrugov so pri-
čali, da doživljajo enako.

Kako lepo si preteklost in sedanjost podajata roki 
na tem koščku naše Slovenije, je pomislil, kadar 
je mimo marine, ki se diči s kar nekaj  prestižnimi 
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plovili, zavil v spokojnejši Simonov zaliv. Kotiček, 
porasel z bujnim rastlinjem mu je nudil v pogled 
žarečo kroglo, tonečo v gladino morja. Na odmakn-
jenih skalah pod klifom se je predajal božajočim 
žarkom in v skoraj meditativnem stanju vase vsr-
kaval pomirjujoče zvoke pljuskanja valov, ki jih je 
včasih zmotilo pivkanje galebov. Sem in tja se mu 
je na bližnji skali pridružil osamljen kormoran, ki je 
očitno prav tako iskal mir. 

V svojih sanjarjenjih si je predstavljal prese-
nečenje antičnih morjeplovcev, ki so nekoč iskali 
zavetje v starodavnem pristanišču, če bi uzrli mno-
žico sodobnih čolnov in jaht njihovih naslednikov. 
Le kje blodijo duhovi nekdanjih gospodarjev raz-
košne vile iz časov rimskega imperija in posesti, 
katere ostanki pričajo o bogastvu nekdanjih dni? 
So svoje znanje in trgovsko žilico po kdo ve kakš-
nih nam še nedoumljivih poteh prenesli na svo-
je naslednike, ki so na barkačah stoletja zatem 
v bližnji Trst, mesto, ki zna ohranjati svoj večni 
šarm, prevažali vino, olje in sadje iz podeželskega 
zaledja ter si tako omogočili solidno življenje in 
ustvarili lepo premoženje? Pridne roke in podjet-
nost so zaznamovali živelj v tem koščku sveta, ki 
hkrati ponuja pogled na morja široko cesto in za-
snežene vršace v ozadju. 

V koži »celinca« se je sivolasi mož sicer dobro 
počutil, a prišli so trenutki, ko je duh pomorščaka v 
njem kot feniks vstal iz pepela in prebudil željo, da 
se znova poda daljnim obzorjem naproti. Posebej v 
prvih letih upokojitve se ga je tovrstni nemir več-
krat polotil. Zavidal je svobodi ptic, ki so se lahko 
brez razmisleka predale nagonu in poletele, kamor 
jih je bila volja. Spremljal je njihov let, lahkotnost 
jadranja na krilih vetra, iluzijo neomejenosti, če-
prav je vedel, da se za romantično kuliso skriva 
borba preživetja. Mnogokrat je lahko opazoval jate 
poginulih ptic, ki so končale v valovih. Rad se je 
odpravil v njihovo zatočišče v Škocjanski zatok, 
kjer je v različnih letnih časih opazoval tamkajšnje 
goste in prebivalce. Veselil se je, da je zdrava pamet 
prevladala nad težnjami Manona in ohranila košček 
narave, kamor se ljudje, ki jih vse bolj pesti naglica 
sodobnega časa, lahko zatečejo v oazo miru. 

 »… že davno odšel je v svet 
mladi mornar čez morje, 

morje to grenko kot solze.«

… se izteka melodija. Zave se, da prihaja čas, ko 
se bo iztekel spev njegovega življenja. Kdo ve kam 

ga bodo zanesli vetrovi na njegovi poslednji plovbi 
v večnost? Bo moral prestati preizkušnjo s tehtan-
jem srca, ko bo preplul reko Stiks in se  preselil v 
kraljestvo Hada? Mu bo sojeno ob poslednji sod-
bi? Ali pa bo deležen milosti, da se zlije s svetlobo 
in morda nekega dne ponovno izide iz nje? 

Njegova misel je še poslednjič zaobjela luko, 
iz katere je desetletja nazaj prvič izplul v naročje 
modrih širjav. Zazrl se je v belo sled ladje, ki ga je 
počasi odnašala proti obzorju večnosti.

Nika Čok

Za dekleta in ženske

Sem ženska,  
a sem (včasih) premalo spoštovana. 
Ženska sem 
in mnogokrat nisem upoštevana. 
Govorim 
in nisem razumljena. 
Ljubim  
in sem premalo ljubljena. 
 
Sem  
dekle, 
žena, 
mati, 
hči, 
sestra, 
babica, 
prijateljica, 
sem roza barva, 
rož(ic)a. 
 
Želim si biti vid(e)na, 
upoštevana, 
poslušana, 
spoštovana. 
 
Želim si biti sprejeta 
taka, kakršna sem. 
 
Sem Ženska in nikoli ne bom nehala Biti.
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OD PARIZA DO RAPALLA

Minilo je stoletje od podpisa Ra-
palske pogodbe, ki sta jo dve leti po 
koncu prve svetovne vojne dogovorili 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in Kraljevina Italija. Ob koncu krvavega 
svetovnega spopada, v prvih dneh no-
vembra 1918, je Italija zasedla ozemlje 
Goriško-Gradiščanske, Trsta, Istre, dele 
Notranjske in Dalmacije ter na teh ozem-
ljih uvedla vojaško upravo.
Italijanska vlada je pri določanju meje 

z novonastalo južnoslovansko kraljevino 
vztrajala na ozemeljskih obljubah tajnega 
Londonskega pakta (v originalu: Me-
moranduma), podpisanega aprila 1915.
Na mirovni konferenci v Parizu, ki se 

je začela 18. januarja 1919, se je z itali-
janskimi zahtevami najprej soočila no-
vonastala avstrijska republika, ki je 10. 
septembra 1919 v kraju Saint-Germa-
in-en-Laye na severozahodnem obrobju 
Pariza podpisala mirovno pogodbo.
Po senžermenski pogodbi je Avstrija 

mednarodnopravno izgubila ozemlja 
na Tirolskem in Tridentinskem južno od 
prelaza Brenner ter Kanalsko dolino v 
korist Italije.
Pri Kanalski dolini je šlo za sodni 

okraj Trbiž, ki je bil pred tem del dežele 
Koroške, in za občino Bela peč, ki je 
nekdaj sodila pod deželo Kranjsko. V 
teh krajih je pred prvo svetovno vojno 
prevladoval slovenski živelj.
Poleg tega je Avstrija izgubila vsa 

ozemlja, ki so postala del novonastalih 
držav (Češkoslovaške, Poljske, Romunije 
in Kraljevine SHS), medtem ko je z od-
cepitvijo Ogrske že prej izgubila ogrski 
del monarhije.

Na mirovni konferenci določitev meje 
med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo 
ni bila mogoča, zato so jo prepustili ne-
posrednim pogajanjem med državama. 
Izhodišča Kraljevine SHS so bila precej 
jasna, saj je Kraljevini Italiji priznavala 
Furlanijo do črte Krmin (Cormons) – 
Gradišče ob Soči (Gradisca d’Isonzo) 
– Tržič (Monfalcone), za Trst in zahodno 
obalo Istre pa je nameravala zahtevati 
arbitražo, območje vzhodno od te črte 
(Goriška, jadranska obala z otoki) pa naj 
bi pripadlo Kraljevini SHS. Vmešal se je 
ameriški predsednik Woodrow Wilson, 
toda obe vpleteni strani sta njegov 
predlog zavrnili.
Zunanjepolitično gledano je bila 

Kraljevina SHS v slabšem položaju, saj 
je imela kar s šestimi sosedami nereše-
ne mejne spore. 
Hkrati sta nanjo 
pritiskali še sopod-
pisnici Londonske-
ga pakta, Velika 
Britanija in Franci-
ja. Zaradi tega se je 
Kraljevina SHS mo-
rala soočiti z itali-
janskimi zahtevami 
in 8. novembra 
1920 so se začela 
bilateralna po-
gajanja v obmor-
skem turističnem 
mestecu Rapallo v 
Liguriji. Dvanajste-
ga novembra 1920 
so podpisali po-
godbo o razmejitvi, 

Renato Podbersič ml.

Londonski pakt 
v 4. členu, ki ima 
tudi opombo, 
obljublja Italiji 
nova ozemlja na 
račun Tirolcev, 
Slovencev in 
Hrvatov.
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v kateri se je Kraljevina SHS v zameno za 
priznanje države odrekla precejšnjemu 
delu slovenskega in hrvaškega etnične-
ga ozemlja. Januarja 1921 je omenjena 
pogodba stopila v veljavo in italijansko 
poimenovana Julijska Benečija (Venezia 
Giulia) je dokončno pripadla novi državi. 
Dejansko pa so v Rapallu zgolj potrdili 
stanje, ki je nastalo na severovzhodni 
italijanski meji ob koncu prve svetovne 
vojne in razpadu Avstro-Ogrske. Pod 
Italijo je tako prišla okoli četrtina vseh 
tedanjih Slovencev (ok. 327.000 po 
avstrijskem štetju leta 1910 oziroma ok. 
271.000 po italijanskem štetju leta 1921) 
in dobra tretjina vsega slovenskega 
etničnega ozemlja.

Čez tri dni je črniški dekan Alojzij 
Novak v župnijsko kroniko zapisal po-
menljive besede: »12. novembra po noči 
so pa v Sv. Marjeti Ligurski zastopniki 
Jugoslovanov podpisali (Vesnić, Trum-
bić) z zastopniki laške vlade (Giolitti, 
Sforza) mirovno pogodbo med obema 
državama. Stroške tega dogovora pla-
čamo skoraj izključno zopet le Slovenci 
in istrski Hrvatje – skoraj celo zasedeno 
ozemlje z Idrijo, Postojno, Št. Petrom 
in cela Istra z otokoma Cres in Lošinj so 
odstopljeni Italiji. Majka Slovenija, ogrni 
žalno obleko in plakaj! Velike ribe so si v 
plen razdelile malo ribico – Slovence, ki 
bomo od sedaj razdeljeni na tri države, 
in v nobeni ne bomo nič pomenili. – Sta-
ra Avstrija, imeli so te za tiranko, a bila 
si v primeri s temi nositelji svobode in 
narodne neodvisnosti le še dobra mače-
ha. Mogočneži tega sveta so požrli dano 
besedo, slovesno izgovorjeno, predno 
so naši vojaki odložili orožje – nobene-
mu se ne more več kaj verjeti in zaupati, 
le še v Boga stavim svoje upanje, ker on 
je maščevalec krivic.«
Zmagovalki iz prve svetovne vojne 

je pripadlo celotno nekdanje Avstrijsko 
Primorje, razen občine Kastav in otoka 
Krk, zahodni del Notranjske z Vipavo, 
Idrijo, Postojno in Ilirsko Bistrico, mesto 
Zadar ter otoka Lastovo in Palagruža. 
Hkrati se je Italija odpovedala ostalim 
dalmatinskim otokom in ozemljem v 
severni Dalmaciji, obljubljenih z Lon-
donskim paktom. Mesto Reka naj bi 
postalo svobodna država, ki pa ni nikoli 
resnično zaživela; z Rimskim spora-
zumom leta 1924 so njeno ozemlje 
razdelili med Italijo in Jugoslavijo, ki je 
dobila pristanišče Sušak. Tako se je več 
kot pol milijona primorskih Slovencev 
in istrskih Hrvatov znašlo v mejah itali-
janske države.
Rapalska pogodba je določala potek 

državne meje na severu po razvodju 
med Črnim (reka Sava proti Kraljevini 
SHS) in Jadranskim morjem (Soča proti 
Italiji), potekala pa je po črti: Peč (tro-
meja) – Jalovec – Triglav – Možic – Po-
rezen – Blegoš – Črni Vrh nad Cerknim – 

Podpisovanje 
Rapalske pogodbe 
12. novembra 1920;
Vila Spinola, danes 
znana kot »Villa del 
Trattato«, v zaselku 
San Michele di 
Pagana na meji 
med občinama 
Rapallo in Santa 
Margherita Ligure, 
kjer so najvišji 
vladni predstavniki 
kraljevin SHS in 
Italije podpisali 
Rapalsko pogodbo.
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Bevki – Hotedršica – Planina – Javornik 
– Briška gora – Snežnik – Kastav – Ja-
dransko morje zahodno od Reke.   
Ob podpisu Rapalske pogodbe sta se 

obe strani dogovorili, da bosta usta-
novili mešano komisijo za razmejitev, 
ki bo poskrbela za natančno začrtanje 
meje in postavitev mejnih kamnov. 
Komisija se je uradno imenovala »Com-
missione italo–s.h.s. per la delimitazio-
ne dei confini fra il Regno d’Italia e il 
Regno S.H.S.« in uradno so jo ustanovili 
23. februarja 1923 v Ljubljani. Na podla-
gi odločitev omenjene komisije so se 
Italijani umaknili iz krajev vzhodno od 
nove državne meje (Logatec, Planina, 
Unec, Rakek).
Delo komisije za razmejitev se je za-

vleklo za nekaj let, saj je uradno zaključi-
la z delom šele leta 1926. Med drugim so 
se pojavile tudi težave z razmejitvijo na 
vrhu očaka Triglava, kjer je občasno pri-
hajalo do pravih meddržavnih inciden-
tov, največji med njimi je potekal sredi 
julija 1923, ko so pripadniki jugoslovan-
ske nacionalistične organizacije Orjuna 
Italijanom preprečili načrtovano mani-
festacijo na vrhu Triglava. Prihajalo je 
tudi do manjših medsebojih puškarjenj. 
Spor okrog meje na vrhu Triglava so 
uspeli razrešiti šele leta 1924. 
O tem je poročal tudi liberalni ljub-

ljanski časopis Jutro, kjer so 4. septem-
bra 1924 med drugim zapisali: »Meja je v 
svoji celoti najboljša. Lahko ugotovimo, 
da so bila obstoječa nasprotja med obe-
ma delegacijama izgladena na najsreč-
nejši način. Jugosloveni so dobili na vrhu 
Triglava malo rektifikacijo meje v obsegu 
kakih 3 kvadratnih metrov, tako da je v 
njih posesti Aljažev stolp. Meji se stičeta v 
groblji kamenja nekoliko metrov severo-
zapadno od stolpa. V zameno za skrom-
no koncesijo glede Aljaževega stolpa so 
Jugosloveni priznali Italiji dve koti med 
vrhom Triglava in Kanjavcem.« 
Rapalska pogodba in meja med Itali-

jo in Kraljevino SHS/Jugoslavijo je ostala 
v veljavi do nove mirovne pogodbe v 
Parizu, podpisane 10. februarja 1947 in 
uveljavljene 15. septembra istega leta.

Zgoraj z leve: Ante Trumbić in Carlo Sforza;
spodaj: Rapalska meja, čisto dokončno 

označena leta 1926
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Ivo Jevnikar

ZDRAVKO KALAN 
O ANDREJU GOSARJU V DACHAUU

Aprila je minilo 50 
let, kar je v Ljubljani 
umrl pravnik, sociolog, 
publicist in politik dr. 
Andrej Gosar (Logatec, 
30. nov. 1887 – Ljub-
ljana, 21. apr. 1970). 
Ugledni osebnosti, ki 
je morala 25 povojnih 
let preživeti v nekakšni 
»notranji emigraciji«, 
je bil 28. in 29. mar-
ca 2014 v Logatcu in 
Ljubljani posvečen 
simpozij z več kot 40 
referenti. Gradivo s simpozija je doseglji-
vo v »kolektivni monografiji« Dr. Andrej 
Gosar (1887–1970), ki sta jo uredila Jure 
Gašparič in Alenka Veber in je leta 2015 
izšla pri Celjski Mohorjevi družbi.

Leta 2017 je režiser in scenarist Jernej 
Kastelec za Televizijo Slovenija pripravil 
52-minutni dokumentarni portret Andrej 
Gosar, Mislec v prelomnih časih in vanj 
vključil tudi številna pričevanja ter pose-
ge raziskovalcev.

V omenjenem zborniku je objavljen 
tudi moj prispevek Dr. Andrej Gosar 
pred represivnimi organi med drugo 
svetovno vojno in po njej (str. 77–87). 
Ker ga je gestapo iskal zaradi vloge, ki 
jo je imel v nekomunističnem ilegalnem 
odporu, in je kot talce odvedel v zapor 
njegovo ženo, štiri otroke in hišno pomoč-
nico, se je Gosar sam javil. V zaporu na 
Miklošičevi v Ljubljani je bil od 6. novem-
bra do 16. decembra 1944, ko je bil s 
prijateljem in sodelavcem prof. Jakobom 
Šolarjem ter številnimi drugimi poslan v 

 koncentracijsko tabo-
rišče Dachau. Tja so 
dospeli 20. decembra. 
Taborišče so 29. aprila 
1945 osvobodili Ameri-
čani, ki so Gosarja 11. 
maja sprejeli v bolniš-
nico zaradi težav s sr-
cem. V Ljubljano se je 
prostovoljno vrnil 5. ali 
6. junija 1945, medtem 
ko so nekatere proti-
komunistične sotrpine 
partizansko usmerjeni 
taboriščniki uklenjene 

odvedli v domovino, nekaterim drugim 
pa je uspelo, da so ostali v Nemčiji.

Pred kratkim 
so pri Mladiki izšli 
posmrtni spomini 
dr. Zdravka Kalana 
(Motnik, 1906 – New 
York, 1992) Zgodba 
mojega življenja, ki 
zaradi pandemije še 
niso doživeli javne 
predstavitve. V knjigi 
je tudi esej Alenke 
Puhar Podvojeni 
Dachau. Kalana so 
kot pripadnika ne-
komunistične ilegale 
nacisti aretirali 20. 
junija 1944 v Novem 
mestu, zaprt in zasli-
ševan je bil v Ljub-
ljani in poslali so ga 
v Dachau, kamor je 
dospel 14. septembra 

Levo: Gosarjev 
portret na 
dopisnici Pošte 
Slovenije (2017);
spodaj: platnica 
knjige spominov 
dr. Zdravka 
Kalana (Mladika, 
Trst 2020)
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1944. Že po osvoboditvi se je nalezel tifusa in visel med življenjem in smrtjo. V domovino se ni vrnil.
V spominih zelo realistično opisuje tudi življenje v taborišču. Tam je med drugim srečal Andreja Gosarja 

in politika iz Slovenske kmetske stranke, nekdanjega poslanca, senatorja in ministra Ivana Puclja (Velike 
Lašče, 1877 – Dachau, 1945), ki je zaradi tifusa v Dachauu umrl 24. ali 25. maja 1945.

V spomin na dr. Andreja Gosarja ob 50-letnici smrti, a tudi kot opozorilo na spomine dr. Zdravka Kalana 
tu ponatiskujemo odlomek iz knjige Zgodba mojega življenja (str. 219–223).

Konec februarja sta prišla v naš blok 
(baraka v taborišču, ur. op.) slovenska 
politika dr. Andrej Gosar in Ivan Pucelj. 
Blokač (interniranec, ki je bil postavljen 
na čelo bloka, ur. op.) ju je poslal v našo 
štubo. Štubak (štuba je bila soba v baraki, 
štubak njen vodja, ur. op.) jima je na mojo 
prošnjo dal ležišče v prvem delu štube. 
Spala sta skupaj. Ker sta bila oba močna, 
sta ležala tako, da je imel Gosar svojo gla-
vo ob Pucljevih nogah. Pograd je bil pre-
ozek, da bi mogla normalno ležati. Pucelj 
se mi je pritoževal, da se mu ni nikoli 
sanjalo, da bo moral na stara leta duhati 
klerikalne podplate. Namesto Gosarja, 
ki je bil fin gospod, sem odgovoril jaz, da 
kmečki – Pucljeva stranka – in mesarski 
– Pucljev poklic – podplati navadno bolj 
smrdijo kakor pa podplati vseučiliškega 
profesorja – Gosarjev poklic.
Ko je blokač Alfons zvedel, kaj 

sta bila Gosar in Pucelj, ju je takoj 
prestavil v prvo štubo. Tja sta 
tudi spadala. Na karti sta imela 
oznako NA, kakor vsi »Aktions-
häftlingi« (NA je bila kratica za 
Nicht Aussenkomando, niso ju 
torej smeli premestiti iz taborišča, 
Aktionshäftlingi pa so bili po-
membnejši interniranci, ur. op.). 
Tam sta imela vsak svoj pograd. 
Pucelj je kmalu poznal vse jet-
nike v sobi. Imeli so ga radi, ker 
je bil zelo živahen in zgovoren 
možak. Gosarja so pa spoštovali, 
ker ni bil samo minister, ampak 
tudi vseučiliški profesor.
Imel sem večkrat opravek v 

prvi štubi. Kmalu po Pucljevem 
in Gosarjevem prihodu v štubo 
sem opazil, da so me začeli naen-
krat jetniki spoštljivo pozdrav-
ljati. To sem povedal Puclju in ta 

mi je spremembo takole pojasnil: 
»Vsi vedo, da sva bila z Gosarjem 
ministra. Ko so videli, da večkrat 
govorim s teboj, so me vprašali, 
kdo si ti in kaj si bil. Jaz sem jim 
povedal, da si bil advokat – kar 
je bilo res – in ljubljanski župan 
– kar je bila laž. Jaz se vendar 
ne morem družiti z navadnim 
županom!«
Tak je bil Janez Pucelj!

Sprednja in hrbtna stran dopisnice, ki 
jo je ob 130-letnici rojstva dr. Andreja 
Gosarja v 2.300 izvodih izdala Pošta 
Slovenije 10. novembra 2017.

Ivan Pucelj (vir: Zbirka upodobitev 
znanih Slovencev, NUK, iz Digitalne 
knjižnice Slovenije)
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Dobili smo povelje iz 
taboriščne pisarne, da mo-
ramo vse naše ljudi razdeli-
ti po drugih blokih. V bloku 
sme ostati samo blokovno 
osebje. Pričakovali so vsak 
čas večji transport iz tabo-
rišča Kamenz.
Alfons se je posvetoval 

s štubaki in odločil, da bo 
poleg blokovnega osebja 
zadržal Woschnagga iz 
Šoštanja, enega Poljaka in 
mene.
Dva dni smo imeli počit-

nice. Transporta še ni bilo, 
naše jetnike smo že prej 
razdelili po drugih blokih. 
Jaz sem se preselil v prvo 
štubo.
Alfons mi je hotel dati v roke vso pre-

hrano. Gosarja in Puclja smo prestavili v 
27. blok.
(…)
Prišla je skupina iz Kamenza – čez 

1000 bolnih, sestradanih, izčrpanih 
okostnjakov, ki so bili več tednov na poti.
Ko smo jih hitro razdelili po štubah, 

so popadali po pogradih in zaspali. Mno-
gi se niso zbudili več.
Bilo je strašno. Prve dni sploh nismo 

imeli nastopov (apelov). Mnogi so bili 
tako slabi, da niso mogli vstati in iti na 
stranišče ali stati v vrsti za hrano. Alfons 
je dovolil, da so vzeli hrano za bolne in 
onemogle ljudi.
V prvi štubi mi je bilo boljše. Imel 

sem svoj pograd in svojo omarico. Dela 
sem imel dovolj in nisem imel časa mis-
liti na lakoto in bolezen okoli mene.
Vsako popoldne mi je dal Walter (pi-

sač v bloku, ur. op.) številčno stanje po 
štubah. Na tej podlagi sem nato razdelil 
kotle z juho in čajem ter kose salame in 
sira. Kruh je razdelil Walter sam.
Alfons mi je povedal, da bom dobil 

vedno nekaj kosov salame in sira več, 
kakor bi jih moral. Ta odvišek moram 
izročiti njemu in on ga bo razdelil med 
blokovno osebje.
Tako sem vedno storil.

Nekoč je bilo kar dva-
najst kosov salame več, kot 
nam je šlo. Ko sem jih izro-
čil Alfonsu, me je vprašal, 
če sem vzel kaj zase. Od-
govoril sem mu, da nisem 
in da tudi prej nisem. Nato 
me je poučil: »Ko boš videl, 
koliko kosov imaš, vzemi 
zase enega ali dva, ostanek 
daj meni!«
Pa še to, kar sem vzel, 

sem skoraj vedno dal Go-
sarju ali Puclju, čeprav nista 
bila več v našem bloku.
Včasih je bilo le nekaj 

odvišnih kosov. Te sem 
izročil Alfonsu in nisem zase 
vzel nič.
Nekoč sem našel v svoji 

omarici porcijo kaše. Vprašal sem Tonija 
(»tekač« v bloku, ur. op.), ali jo je on dal 
pomotoma v moj predal.
»Ja, jaz sem jo dal v omarico, a ne 

pomotoma. Walter mi je rekel, naj pogle-
dam v tvojo omarico, če imaš notri kaj za 
pojesti. Videl sem, da nimaš nič, in to po-
vedal Walterju. Ta mi je rekel, naj ti dam 
v omarico kašo, in naročil, da boš dobil 
vsak dan eno porcijo, dokler jih bo imel,« 
je pojasnil Toni. Zahvalil sem se Walterju 
in tako lažje zalagal Gosarja in Puclja.
Kako je Walter organiziral, da je dobil 

vsak dan nekaj porcij kaše, nisem vedel, 
pa tudi ne vprašal.
Ubogi Pucelj je silno trpel. Vedno je 

bil lačen. Postavil se je k oknu v umi-
valnici 27. bloka in gledal naš blok. Če 
me ni kmalu videl, je začel vpiti: »Kalan, 
Kalan ... lačen ... lačen!«
Razlegalo se je po vsem bloku. Moral 

sem ga slišati.
Nekoč sem sprejel za blok dva krož-

nika in kakih pet kosov sira več, kot nam 
je šlo. En krožnik sira sem spravil v svoji 
omarici, ostanek dal Alfonsu. Vprašal me 
je, če sem zase vzel, kar sem potrdil.
Od tega sira sem dal vsak dan dva 

kosa Puclju, enega zanj, enega za 
Gosarja. Tako sem ju zalagal skoro cel 
teden s sirom.

Avtor spominov 
dr. Zdravko 
Kalan v času po 
osvoboditvi iz 
taborišča
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Aleš Brecelj

O NEKATERIH ZAMOLČANIH ŽRTVAH  
NA TRŽAŠKEM

Revija Mladika je v zadnjih treh 
številkah objavila izpod peresa Erike 
Jazbar štiri zgodbe o slovenskih ljudeh, 
ki so med vojno ali še nekaj časa po njej 
izginili ali bili umorjeni po bratovski 
roki. Gre za Edija Devetaka z Vrha sv. Mi-
haela na Goriškem, za Rudolfa Metliko 
iz Boljunca, Josipa Smotlaka iz Mačkolj 
in Placida Sancina, župnika v Dolini. 
Obtožba, ki jih je bremenila, je bila 
izdajstvo. Toda zlasti na območju Obči-
ne Dolina je bilo število takšnih »izda-
jalcev« ali sumljivih oseb v očeh najbolj 
revolucionarno nastrojenih v partizan-
skem gibanju nenavadno visoko. 
Podpisani bom naštel nekaj takih, za 

katere je najti dokaze: Giovanni Cle-
mente, Rezijan bivajoč v Dolini, Marija 
Hreščak iz Boršta, Anton Jercog iz 
Krogelj, Josip Jurada iz Mačkolj, Marcel 
Jurada, rojen v Mačkoljah, a prebivajoč 
v Borštu, Franc Kocjan iz Boljunca, Mirko 
Kosmač iz Doline, Jožef Kuret iz Ricmanj, 
Ivan Lokatel (Locatelli) iz Doline, Anton 
Maver, rojen v Boljuncu, Lovrenc Maver 
iz Boljunca, že omenjeni Rudolf Metlika 
iz Boljunca, Alojz Mihalič iz Drage, Anton 
Ota iz Doline, Valentin Ota iz Krogelj, 
Ivan Parovel iz Mačkolj, Viktor Pečenik 
iz Boljunca, Andreana Petaros iz Boršta, 
Tereza Petaros iz Boršta, Angel Prašel iz 
Doline, Bojan Pregarc, bivajoč v Borštu, 
Danilo Pregarc, bivajoč v Borštu, Jasna 
Pregarc, bivajoča v Borštu, Maksimilijan 
Pregarc, bivajoč v Borštu, Jožefa Rodica 
iz Boršta, Anton Samec iz Doline, zgoraj 
omenjeni dolinski župnik Placid Sancin, 
prav tam omenjeni Josip Smotlak iz 
Mačkolj, Viktor Smotlak iz Doline, Marija 

Švara, rojena v Ricmanjih, Rudolf Švara 
iz Ricmanj, Jurij Žerjal (Žerjav) iz Boršta, 
Emil Anton Žuljan iz Ricmanj. 
O Josipu Smotlaku je v intervjuju z 

Eriko Jazbar spregovorila njegova danes 
devetdesetletna hči Ljuba. A na očetovo 
smrt in še na druge žrtve iz Mačkolj je 
Ljuba Smotlak opozorila že prej, in sicer 
v svoji knjigi Na robu Istre: vas Mačkolje 
do leta 2000, ki je izšla v Trstu leta 2001. 
Prav tako je o podobnih usmrtitvah v 
Borštu in Ricmanjih, tudi o oni, ki se je 
nanašala na menda osem ljudi v Borštu 
in do katere je prišlo tik pred koncem 
vojne (28. aprila 1945), pisal nekdanji 
dolgoletni župnik v Ricmanjih, domačin 
dr. Angel Kosmač. To je storil v dveh 
domoznanskih knjigah, in sicer Ricman-
je včeraj in danes ali Kratek sprehod 
skozi zgodovino neke vaške in cerkvene 
skupnosti, Trst 1997, in Boršt skozi čas, 

Impozantni 
spomenik padlim 
za svobodo v 
Dolini, postavljen 
leta 1975 ob 
30-letnici 
osvoboditve 
(FOTODAMJ@N)
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Trst 1998. Tako Ljuba Smotlak kot Angel 
Kosmač sta bila med redkimi, ki sta se v 
svojih delih lotila teh nasilnih smrti.
V naši okolici je do takšnih dogodkov 

prišlo tudi drugod, na primer v občini 
Devin – Nabrežina, ki je bila med vojno 
po prebivalstvu primerljiva dolinski 
občini. V Devinu – Nabrežini je bilo 
med slovenskimi domačini takšnih 
žrtev kakih deset. Naj navedemo imena 
nekaterih: Romano Kavčič iz Nabreži-
ne, Angela Kocijančič iz Cerovelj, Milan 
Kolar, bivajoč v Nabrežini, Ivan Kosmina 
iz Šempolaja, Rosanda Kralj iz Slivnega, 
Vida Kralj iz Slivnega, Danica Legiša iz 
Cerovelj, Rozalija Šušteršič, bivajoča 
v Nabrežini, Marta Terčon iz Slivnega. 
Tu preseneča visoko število umorjenih 
deklet in mladih žensk.
Vsak, ki je med vojno izginil brez sle-

du in njegovega imena večkrat ne najde-
mo na nobenem spomeniku ali napisni 
tabli, bi zaslužil svojo zgodbo. Morda pa 
bi tu veljalo na kratko izpostaviti nekaj 
manj znanih ali pa še posebno tragičnih 
usod tako iz dolinske kot iz devinsko-na-
brežinske občine.
Pravo žaloigro je doživela družina 

Danila Pregarca, njegove žene Marije 
Hreščak, sina Bojana ter hčere Jasne, 
ki so med vojno prebivali v Borštu. 
Njihovo usodo je opisal znani pesnik in 
kulturnik Aleksij Pregarc, sicer nečak 
Danila Pregarca, v ljubljanskem časniku 
Demokracija z dne 3. septembra 2009. 
Pesnik najprej omeni, kako so se neka-
teri člani širše družine Pregarc med obe-
ma vojnama izselili v tedanjo Slovenijo. 
Zaustavi se pri usodi tete Vide Pregarc, 
Danilove sestre, ki so jo kot aktivistko 
OF 31. avgusta 1942 po ovadbi ustrelili 
Italijani na dvorišču tovarne Saturnus v 
Ljubljani, kjer je bila zaposlena. Po njej 
se danes imenujeta šola in tudi ulica v 
Mostah. Nato sledi opis tragedije Dani-
love družine. Ob mobilizaciji februarja 
1944 je sedemnajstletni Bojan Pregarc 
šel v partizane, nekaj časa kasneje se 
je mednje napotil še oče Danilo, a se je 
tudi zaradi krhkega zdravja kmalu vrnil 
domov z vednostjo partizanskih oblasti. 

Mlada Jasna Pregarc, imela je šestnajst 
let, pa je bila kurirka. 
17. novembra 1944 sta v hišo v 

Borštu, v kateri so kot najemniki stano-
vali Pregarčevi, stopili dve osebi, ki sta 
delovali v okviru OF in bili očetu Danilu 
znani. Po pričevanju lastnice stanovanja 
je prišlo do glasnega govorjenja, saj je 
med drugim Jasna prišlekoma rekla, da 
gre s starši kamor koli, čeprav je prejela 
ukaz, naj ostane doma. Nato so Danilo 
Pregarc, njegova žena Marija in Jasna 
odšli s terencema v noč in izginili za ved-
no. Ob koncu leta 1944 je nekdo pove-
dal, da je tudi Bojan umrl, ker naj bi bil 
padel med boji z Nemci na Tolminskem.
Minilo je več kot trideset let od konca 

vojne in pesnik Pregarc je po razglasitvi 
neke amnestije med mandatom italijan-
skega predsednika republike Sandra 

Osrednji 
spomenik padlim 
v boju proti 
nacifašizmu 
v Nabrežini, 
postavljen leta 
1970 ob 25-letnici 
osvoboditve;
v detajlu je videti 
zabeleženo ime 
partizana Josipa 
Ščinkovca, ki 
je po uradnih 
podatkih umrl v 
koncentracijskem 
taborišču 
Mauthausen.
Na naslednji 
strani: nagrobni 
kamen družine 
Kolar na 
pokopališču v 
Nabrežini
(te in ostale slike: 
foto Aleš Brecelj)
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Pertinija nekoč srečal človeka, ki bi bil lahko eden 
izmed terencev in se je iz tedanje Jugoslavije vrnil 
na obisk v domače kraje. Vprašal ga je, zakaj je prišlo 
do poboja. V odgovoru mu je bilo rečeno, da je šlo za 
strašno pomoto. Preteči je moralo spet kakih trideset 
let, ko mu je verodostojna priča povedala, da Jasne 
niso umorili skupaj s starši, ampak da jo je nasilnež 
(morda pa jih je bilo več) odvedel v zaprt in zavaro-
van prostor ter jo tam nekaj dni zlorabljal, dokler ni 
od vsega prestanega hudega umrla ali bila ubita. 
Pregarc nato navaja še domnevo, da je bila vest 

o smrti bratranca Bojana na Tolminskem neres-
nična. Neki Bojanov soborec mu je zaupal, da je 
bil mladenič v partizanskih formacijah, ki so se ob 
koncu vojne spomladi 1945 približevale Trstu. Ko 
se je njegova edinica ustavila za krajši počitek kakih 
deset kilometrov od doma, je glasno pripovedoval, 
kako se veseli srečanja s sestro in starši. Tedaj ga 
je nekdo prekinil in mu povedal, da so mu domače 
usmrtili terenci. Takrat naj bi obstal in nato v tre-
nutku nerazsodnosti naglo vzel svojo lahko stroj-
nico ter začel z njo streljati na vse okoli sebe. To je 
trajalo, dokler ga ni nekdo od prisotnih ustrelil. Če 
je bilo res tako, zaključuje Aleksij Pregarc, bi bilo 
možno, da je bilo na spomenikih padlim v dolinski 
občini poleg njegovega imena zabeleženo še ime 
koga, ki ga je sam Bojan pokosil s svojim orožjem.
V Občini Devin-Nabrežina je bila žalostna usoda 

treh deklet iz Slivnega, in sicer Rosande Kralj, Vide 
Kralj in Marte Terčon, bolj znana. Prvi dve sta bili 
odvedeni z njunih domov 7. maja 1945 in kmalu 
nato okrutno umorjeni pri Pre-
serjah v bližini Komna, Marto 
Terčon pa so odvedli z doma 
dobro leto prej, in sicer 30. 
aprila 1944, in jo umorili maja 
1944 pri Vrabčah nad Podna-
nosom (Šembidom) v Vipavski 
dolini. Vse imajo tudi grob na 
vaškem pokopališču, toda v 
družinski grobnici Terčonovih 
– Pirčevih Marte ni. Njene po-
smrtne ostanke so sicer našli 
na pokopališču v bližini Vrabč, 
a ravno ko so jih hoteli domači 
prekopati in prenesti v doma-
čo vas, so izginili brez sledu. 
O vseh teh treh žrtvah so bili 
napisani spominski prispevki, 
na primer v Koledarju Goriške 
Mohorjeve družbe za leto 

1996, v Primorskem dnevniku z dne 19. maja 2010, 
v Demokraciji z dne 29. maja in tudi 5. junija 2014, v 
zborniku Spomini na leto 1945: pričevanja naših lju-
di, ki ga je izdala v Trstu leta 2011 Zadruga Primorski 
dnevnik. O treh umorih je spregovoril Rosandin brat 
Ivo Kralj, sicer partizan, v znani oddaji Jožeta Moži-
ne Pričevalci, ki je bila na sporedu 3. marca 2020 po 
1. kanalu Televizije Slovenija. Tu naj bo še poudarje-
no, da Rosanda Kralj ni bila Vidina sestra, je pa bila 
sestrična Marte Terčon. Nobena izmed njih ni bila 
kolaborantka, saj je bila Vida Kralj pred ugrabitvijo 
skoraj eno leto v partizanih, Rosanda pa je s sestrič-
no Marto in znanko Desanko Fabjan nabirala pakete 
s hrano za internirance v italijanskem koncentracij-
skem taborišču v Gonarsu. Bila je tudi kurirka.
Manj znani žrtvi sta upokojeni sodnik Milan 

Kolar, ki je prebival v Nabrežini, in osemnajstletna 
Danica Legiša iz Cerovelj. Milan Kolar se je rodil 26. 
maja 1886 v Košakih pri Mariboru. Njegova družina 
je pred prvo svetovno vojno živela v Trstu ali Na-
brežini. Še pred njenim izbruhom je Kolar dokončal 
gimnazijo v Trstu in doštudiral pravo na univerzi 
v Gradcu. Med vojno je bil kadet v avstro-ogrski 
vojski. Toda bil je blizu idejam, ki jih je skupina 
študentov in mlajših intelektualcev zagovarjala 
v mesečniku Preporod: rešitev slovenskega na-
rodnega vprašanja je bila po njihovem možna le 
z ustanovitvijo jugoslovanske države zunaj meja 
Avstro-Ogrske in z razpadom le-te. Tako je zadnji 
del vojne preživel kot dobrovoljec v srbski vojski s 
činom podporočnika ter vojaškega sodnika, in sicer 

na solunski fronti. Kot tak se 
je udeležil njenega preboja in 
prišel do Knina v Dalmaciji. Po 
navedbah nekaterih pričeval-
cev je v obdobju med obema 
vojnama postal sodnik v Ljub-
ljani. Po kapitulaciji Italije se 
je umaknil v Nabrežino, kjer je 
še živela njegova mati (umrla 
31. januarja 1945), od tam pa 
je bil 21. januarja 1944 odve-
den v smrt. Njegove posmrtne 
ostanke so našli konec marca 
1947 v jami pri Trnovci (Občina 
Devin – Nabrežina) skupaj z 
ostanki drugih 13 nesrečnikov. 
1. aprila istega leta je oddelek 
Civilne policije, kateremu je 
načeloval inšpektor Umberto 
De Giorgi, skupno z gasilci 
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 potegnil na plan človeške ostanke. Od 
vseh so kasneje identificirali štiri, med 
njimi tudi Kolarja. Spoznali so ga s 
pomočjo dveh vojaških medalj, ki sta bili 
pod njegovim truplom. Eno, ki je imela 
nemške napise, je prejel že pred prvo 
svetovno vojno, drugo, z napisi v cirilici, 
pa med njo ali kmalu po njej.
Danica Legiša se je rodila v Cerovljah 

16. marca 1926 očetu Francu in materi 
Amaliji Pahor. Kaže, da so jo nekateri 
pristaši OF imeli za zelo nezanesljivo in 
nevarno, ker se je tudi zaljubila v nekega 
karabinjerja. Že septembra 1944 so ji 
resno grozili s smrtjo, 5. oktobra 1944 
pa sta jo dva partizana odvedla z doma, 

njima se je potem pridružil še tretji. S 
tovornjakom so jo peljali do nekega 
brezna v bližini Brestovice. Tam so ji 
zvezali roke z žico, jo potolkli s puški-
nimi kopiti in jo še živo vrgli v jamo. 
Po zatrjevanju nekaterih vaščanov iz 
Brestovice je bilo še nekaj dni slišati iz 
brezna njene vzdihe in klice. Domači so 
že dober teden kasneje zvedeli za njeno 
smrt, vendar so njeno truplo na priproš-
njo matere Amalije Pahor vd. Legiša 
potegnili iz brezna pripadniki Civilne 
policije iz Nabrežine 13. avgusta 1947. 
Čez nekaj dni, in sicer 17. avgusta, je bil 
ob številni udeležbi pogreb na mavhinj-
skem pokopališču.
Na porotnem sodišču v Trstu se je 29. 

marca 1949 zaključila dolga kazenska 
obravnava proti storilcem. Neki Franc T. 
je bil spoznan za krivega in v odsotnosti 
obsojen na dosmrtno ječo. 
Ta sodna obravnava in še ona, ki se 

je nanašala na nasilno smrt Rosande in 
Vide Kralj, sta bili bolj izjema kot pravilo. 
Svojci žrtev so rajši molčali, kot je pove-
dal v prvem zapisu Erike Jazbar intervju-
vanec Silvester Metlika. Mimogrede: Al-
berta Grudna in Oskarja Petelina, glavna 
osumljenca za ugrabitev ter usmrtitev 
Rosande in Vide Kralj, je tržaško porotno 
sodišče 19. decembra 1947 oprostilo 

krivde, ker da prvi ni storil 
omenjenih kaznivih dejanj, 
proti drugemu pa za isti 
kaznivi dejanji niso posto-
pali zaradi amnestije.
Kot že rečeno, tu ome-

njene žrtve večinoma nima-
jo še danes znanih grobov 
in njihova imena niso na 
kaki kamniti ali kovinski 
plošči, ki bi bila vsem vid-
na. To ne velja povsem za 
omenjena slivenska dekle-
ta. Vaški jusarji so na steno 
domače cerkve postavili 
leta 2013 kamnito ploščo z 
imeni padlih za svobodo in 
še z njihovimi imeni, ki sto-
jijo posebej pod napisom: 
»Žrtve vojnega nasilja.«

Napisna tabla na 
pročelju cerkve sv. 
Marije Magdalene 
v Slivnem. Poleg 
padlih v NOB 
so tudi žrtve 
»vojnega nasilja«.
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Ali so kaj konkretnega resnično 
zagrešili omenjeni umorjeni – mnogi so 
aktivno sodelovali v OF –, ni jasno. Neka-
teri so morda nasprotovali izkoriščanju 
boja za svobodo za izvajanje revolucije 
po sovjetskem vzoru, v veliki večini pa 
so bili samo potencialni ali namišljeni 
nasprotniki. Nad njimi je že ob izginotju 
v naši sredi padel zastor pozabe in ta 
zastor se ni dvignil ne po končani vojni 
ne kasneje. Ker smo tako zamižali nad 
njihovo usodo, si jih zdaj lastijo drugi. 
Res je, da je malodane vse najti v štirih 
knjigah v šestih zvezkih obsežnega 
dela Caduti, Dispersi e Vittime civili dei 
Comuni della Regione Friuli-Venezia 
Giulia nella seconda guerra mondiale 
(Padli, pogrešani in civilne žrtve občin 
Dežele Furlanije – Julijske krajine v drugi 
svetovni vojni), ki ga je sestavilo več 
avtorjev v okviru Furlanskega inštituta 
za zgodovino osvobodilnega gibanja in 
je izšlo v Vidmu v letih 1987–1992. Toda 
marsikoga je najti tudi v štirih knjigah 
Registro delle vittime del Confine orien-
tale. Gli Italiani e gli Istroveneti (Register 
žrtev na vzhodni meji. Italijani in Is-
tro-Benečani), ki jih je v letih 2009-2010 
v Pordenonu izdal skrajno nacionalistič-
no usmerjeni publicist Marco Pirina. Ob 
tem je seveda možno deskati po spletu 
in tam najti še druge sezname padlih 
med 2. svetovno vojno. Tako je moč priti 
tudi do del, ki na primer zbirajo podatke 
o izginulih in padlih za Mussolinijevo 
fašistično Italijansko socialno republi-
ko (Repubblica Sociale Italiana – RSI). 
Sorazmerno lahko je priti vsaj do dveh 
takšnih seznamov, in sicer Elenco “Livio 
Valentini” Caduti Repubblica Sociale 
Italiana (Seznam »Livio Valentini« padlih 
Italijanske social-
ne republike), ki je 
ažuriran do septem-
bra 2019, in še Albo 
Caduti e Dispersi della 
Repubblica Sociale 
Italiana, edizione 2019 
(Register padlih in 
 pogrešanih  Italijanske 
socialne republike, 

izdaja 2019). No, zveni neverjetno, toda 
na obeh teh seznamih in v Pirinovem 
Registru so skoraj vse zgoraj omenjene 
slovenske žrtve. Večkrat so tudi napisa-
ne s  svojimi  originalnimi, tj. nepoitali-
jančenimi priimki in celo imeni. Lahko bi 
se reklo, da so (bili) fašisti, postfašisti in 
nacionalisti prisvojenim mrtvim Sloven-
cem pripravljeni pustiti nespremenjen 
priimek in včasih tudi ime, česar zelo 
verjetno ne bi dovolili, ko so bili ti isti 
Slovenci pri življenju. To prisvajanje 
ali celo kraja pokojnih ima v sebi nekaj 
zavrženega. Marsikateri slovenski ljudje, 
ki so ga bili in so ga še deležni, so bili 
v naši sredi, kot tudi v širši slovenski 
javnosti doslej večinoma zamolčani in 
zato si jih še danes lastijo naši najbolj 
zadrti narodni nasprotniki. Tako so ti 
padli doživeli dvojno oskrumbo: prvič, 
ker so v veliki večini izginili med vojno in 
še po njej iz nikoli pojasnjenih razlogov 
ter so njih imena pri nas postala skoraj 
tabu (tudi slovenska zgodovinska stroka 
se z njimi ni poglob ljeno ukvarjala), in 
drugič, ker jih italijanski nacionalisti in 
fašisti uvrščajo med svoje padle, tudi 
med žrtve fojb. Poleg tega se celo do-
gaja, da je na katerem od teh seznamov 
ista oseba enkrat omenjena s sloven-
skim priimkom, drugič pa s potujčenim. 
So tudi primeri, ko je ena in ista oseba 
zabeležena tako med padlimi v NOB 
kot med padlimi za RSI. To na primer 
velja za Bojana Pregarca v dolinski in 
za Josipa Ščinkovca v devinsko-nabre-
žinski občini. Vse navedeno pa vodi do 
jasnega spoznanja: v kraških breznih in 
še kje drugod res niso končali samo tisti, 
»katerih edina krivda je bila ta, da so 
Italijani« …

Iz krstne knjige / 
Taufbuch 1882–
1892 župnije Sv. 
Marije v Mariboru: 
na str. 141 sta 
zabeležena rojstvo 
in krst Milana 
Maksimilijana 
Kolarja. Zapisani 
sta tudi njegova 
poroka 14. maja 
1922 in razglasitev 
za mrtvega leta 
1947.
(Vir: https://data.
matricula-online.
eu/sl/slovenia/
maribor/maribor-
sv-marija/01579/
?pg=141.)
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VITTORE CARPACCIO IN 
BENEŠKA RENESANSA PRI NAS

Mojca Polona Vaupotič

Slovenski obalni prostor je znan po tem, da je že 
od nekdaj privabljal v svoj topel objem italijanske 
umetnike, ki so se navdihovali v izbranem ambien-
tu naše dežele. Ob že nekaterih  domačih ustvarjal-
cih so dopolnjevali naš prostor s svojimi izjemnimi 
deli, s katerimi se lahko v današnjem času ponaša 
marsikateri impozanten prostor na Primorskem. 
Ob njihovem budnem očesu ter izpiljenih prstih so 
nastajale umetnine neprecenljivih vrednosti. 
Eden izmed takšnih obiskovalcev našega ob-

morskega sveta je bil Vittore Carpaccio. Prišel je iz 
Benetk ter si za svoj dom izbral mesto Koper, kjer 
je preživel svoja zrela leta. To je bil čas, ko so tedaj 
še otoško mestece Koper imenovali Caput Histriae 
(Glava Istre); zaradi izredno plodovite umetniške in 
znanstvene dejavnosti pa se ga je držal tudi slovesni 
naziv »istrskih Aten«. Med leti 1455 in 1465 se je v 
Benetkah trgovcu s kožami Pieru Scerpazza rodil 
sin Vittore in ko se je že kot mlad slikar začel gibati 
v humanističnih krogih, je svoj priimek iz do sedaj 
še neznanega razloga spremenil v Carpaccio. Prav 
tako ni povsem znano, kje se je 
naučil dobrih slikarskih spretno-
sti, a večina kritikov povezuje 
njegove začetke pri uglednem 
beneškem slikarju Gentileju 
Belliniju. Carpacciov slikarski 
slog je bil sicer nekoliko druga-
čen od sloga tedanjih umetni-
kov, a njegovo poznavanje barv 
in pigmentov vendarle razkriva 
tedanji  tipičen beneški izvor.                
V obdobju Carpacciovega 

prihoda v naš svet je v njego-
vem rodnem kraju cvetela be-
neška renesansa in v tem času 
so svoje življenje in delo gradili 
ter častili na svojstven način 
prav beneški umetniki. Splošne 

značilnosti beneškega slikarstva so namreč imele 
določene posebnosti, po katerih so bile prepoznav-
ne ter vrhunske med vsemi ostalimi v tistem času. 
Ustvarjena dela so si bila podobna, a vendarle še 
kako drugačna od florentinskih in rimskih oziroma 
nekaterih takrat že poznanih, kot so denimo »veliki 
trije« Michelangelo, Rafael in Leonardo. A ker so 
bile Benetke že po svoji naravi in filozofiji popol-
noma drugačne od drugih tedanjih mest, je bilo 
drugačno tudi njihovo slikarstvo. Tukaj je barva 
prevladovala nad vso ostalo stilno izraznostjo, ki jo 
slika prikazuje. Prvi slikarji beneške šole so pove-
zali dediščino Firenc z izvirno beneškim deležem 
– to so žareče barve v razpršeni svetlobi. Poleg 
razkošja barv so bili umetniki nagnjeni še k pou-
darjanju krajin in atmosferskih učinkov, ukvarjali 
so se predvsem z arkadijsko tematiko, portreti ter 
s problematiko ženskega akta. Beneško renesanso 
je vidneje obarvalo zgolj nekaj vidnejših slikarjev 
– a vsak s svojo, sebi lastno paleto. Med temi se 
najpogosteje spomnimo na Giorgioneja, Tiziana, 

Tintoretta in Veroneseja.
Leta 1490 je Vittore Carpa-

ccio sprejel svoje prvo naročilo 
za upodobitev legende o sv. 
Uršuli, za šolo Sv. Uršule, kmalu 
zatem pa še slikarije za šolo Sv. 
Ivana Apostola, oboje v Benet-
kah. Ta dela so nastajala pod 
mentorstvom slikarja beneške 
Akademije, Gentileja Bellinija. 
Nato je Carpaccio leta 1501 
začel ustvarjati veličastna dela 
za Doževo palačo in od tedaj 
naprej mu je mnogo beneških 
ustanov zaupalo pomembne 
slikarske naloge, s tem pa se 
je tudi pričel razcvet njegove 
ugledne slikarske dejavnosti. 
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Čeprav je bil »uradni državni« slikar in na večini slik 
uprizarja sakralne motive, se je po naročilu zasebni-
kov preizkušal tudi v upodobitvah motivov s profano 
tematiko. Z razširitvijo umetnikovega kvalitetnega 
ustvarjanja ter ugleda so se naročila množila ter 
razširila vse do beneških provinc in tako je Vittore 
Carpaccio prispel do Kopra. 
Za koprske in piranske cerkve je Vittore Carpa-

ccio ustvaril devet slikarskih del in pod nekaterimi je 
podpisan tudi njegov sin Benedetto. Njune umetnine 
brez dvoma sodijo v sam vrh likovne dediščine na 
Slovenskem. Ustvarjanje Vittoreja Carpaccia se je 
pričelo v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja z 
grandiozno oltarno palo Marija z otrokom, nato z or-
gelskimi krili Darovanje v templju ter Pokol nedolžnih 
otrok. Gre za t. i. orgelski sliki, ki sta bili prezentirani 
enovito na enotnem podokvirju. Ko so bile orgle po-
krite, je bilo videti enotno podobo, ko so bile odprte, 
pa sta se z druge strani prikazali še drugi dve podobi. 
Obe sliki sta bili del desnega krila orgel, medtem ko 
je levo orgelsko krilo žal izgubljeno. Med obema pre-
novljenima slikama je tudi slika Marija s svetnikoma, 
ki jo je nekaj let kasneje v isti tehniki naslikal umetni-
kov sin Benedetto Carpaccio. 
Za renesančno kapelo glavnega oltarja samostan-

ske cerkve sv. Frančiška Asiškega v Piranu pa je leta 
1518 Vittore Carpaccio ustvaril izjemno delo Marija 
z otrokom in svetniki (Sacra Conversazione). Ume-
tniško delo so tedaj Pirančani naročili ob 200-letnici 
posvetitve Frančiškove cerkve, kar dokazuje visok 
nivo kulturnega življenja v takratnem obmorskem 
mestecu. Sama ikonografija likovnega dela nam v 

Na vrhu desno: Darovanje v templju in Pokol nedolžnih otrok, Koper. Tu zgoraj levo: Kristus in Janez Krstnik.  
Desno: Sacra Coversazione za cerkev sv. Frančiška v Piranu.
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ozadju glavnega dogodka 
nazorno razkriva piransko 
veduto, center dogajanja 
pa je Marija z otrokom, ki 
ju obkroža šest svetnikov s 
svojimi atributi. Na stopni-
cah pred svetniško drušči-
no sta upodobljena dva 
angela muzikanta, med 
njima pa vrč s perunikami, 
kar je prispodoba med 
nebom in zemljo oziroma 
simbol večnega življenja. 
Likovna kompozicija je 
strogo simetrična, saj je 
motiv Sacra Conversazione 
postal v beneški Akade-
miji tipično organiziran 
po trikotniškem principu. 
Zaradi vojne nevarnosti so 
leta 1940 omenjeno sliko 
odpeljali v Italijo, nakar 
je bila leta 1943 ponovno 
vrnjena patrom v Piran, a so jo potem 
zaradi še vedno trajajoče nevarnosti 
vrnili v Padovo. Od tam pa je sosednja 
država nikakor ne dovoli vrniti, čeprav 
je bil podpisan reverz, da bo vrnjena 
takoj, ko mine vojna. Kultura in kulturna 
dediščina sta vsekakor zelo pomembni 
za lokalno skupnost in v tem kontekstu 
tudi umetnine, ki jih v Sloveniji sedaj ni. 
Sam sporazum pa je sicer v pristojnosti 
zunanjih ministrstev obeh držav.
Ob omenjenih delih je Vittore Car-

paccio naslikal še likovna dela, kot sta 
Prerok Zaharija in prerok Izaija, Jezusovo 
ime med sv. Janezom Krstnikom in sv. 
Pavlom, ki se danes nahajata v Pokrajin-
skem muzeju v Kopru. Temu je sledil še 
veličasten skupinski portret Slavnostni 
vhod beneškega podestata Sebastiana 
Contarinija v koprsko katedralo. Umetni-
na prikazuje prihod Contarinija ter obred 
njegovega ustoličenja za podestata v 
Pretorski palači v Kopru. 
Carpaccio je na svojih delih znal 

odlično izraziti identično razpoloženje 
tedanjega časa, predvsem Benetk, ki je 
bilo tedaj na vrhuncu svoje moči in bo-
gastva, saj je tudi na ostalih  skupinskih 

prizorih izredno dobro 
upodobil državljanski 
ponos svojih somešča-
nov. Njegova šibkejša 
plat v ustvarjanju pa je 
bila v tem, da je stil-
no ostal nekoliko bolj 
konservativen, saj se 
skozi ustvarjalni čas ni 
posebej navzel tedaj že 
močno prevladujočih 
italijanskih renesančno-
-humanističnih trendov. 
Zanimivo je dejstvo, da 
nanj niso naredili moč-
nejšega vpliva tipični, že 
prej omenjeni beneški 
renesančni mojstri. Ves 
čas je sicer v harmoniji 
starejše beneške šole 
dihal bolj v skladju s fer-
rarskim slikarjem Anto-
nellom da Messino, ki se 

je zgledoval celo po flamskih slikarjih. V 
Kopru je še danes na ogled hiša, v kateri 
je Vittore Carpaccio bival in ustvarjal vse 
do poslednjega diha leta 1526. Gre za 
čudovit primer gotske stavbe iz 14. stole-
tja. Pred hišo je tipičen obmorski trg 
imenovan po njem. Izjemno živ občutek 
slikarjeve prezence po več kot 500 letih 
oživlja prijetno atmosfero, da je tukaj 
nekoč ustvarjala roka umetnika, ki nas 
je za vedno povezala s sijajno dediščino 
Firenc ter samoniklim beneškim dele-
žem slikarske umetnosti.

Prihod beneškega 
podestata v Koper;
spodaj: Carpacciov 
trg s hišo v Kopru
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Glasba nas bogati, povezuje, združuje in se oglaša čisto povsod … 

PRIMORSKI GLASBENIKI 
SKOZI ČAS IN PROSTOR (6)
Skladatelj in organist Hrabroslav Otmar Vogrič (1873–1932)

Franc Križnar

Glasbenik – kapelnik, organist, 
publicist, skladatelj – Hrabroslav Otmar 
Vogrič je bil rojen 16. novembra 1873 v 
Materiji nedaleč od Podgrada v sloven-
ski Istri davčnemu uslužbencu Juliju in 
Antoniji Prezel. Njegovo krstno ime je 
bilo Andrej. V osnovni šoli v Volčah pri 
Tolminu ga je v glasbo uvedel Anton 
Fajgelj, brat Danila Fajglja, slovenskega 
skladatelja, organista in pedagoga. V 
letih 1887–89 se je učil klavirja v zaseb-
ni šoli in v ljubljanski Glasbeni matici. 
Nato je kot organist in zborovodja delo-
val v letih 1889–94 v Tolminu in v Gorici 
v obdobju 1894–97. Od leta 1897 je bil 
učitelj tamburaškega društva Danica v 
Ajdovščini. Sodi v vrsto najplodovitejših 
slovenskih skladateljev, ki so pisali in 
prirejali tamburaške skladbe. Tukaj si 
deli zaslugo za to skupaj z V. Vodopiv-
cem, E. Adamičem, A. Groebmingom, S. 
Premrlom in M. Bajukom, ne le s sklad-
bami in vodenjem tamburaških zborov, 
temveč tudi s pedagoškim delom, glas-
beno teorijo in članki za to področje. V 
tem so prav Vogriču pripisovali največji 
prispevek kot izredno nadarjenemu 
strokovnjaku za področje tamburic (v. 
Edinost in Soča, 1897–98). 
V letih 1898–1900 je bil Vogrič zbo-

rovodja pri glasbenem društvu Kolo v 
Trstu. Leta 1901 je postal štabni organist 
v srbski Sremski Mitrovici in kasneje 
istega leta še kapelnik Jadranske vile 
na Sušaku. Eno leto (1903) je bil Vogrič 
zborovodja društva Trebević v Sarajevu. 
Vrnil se je domov, v Trst, kjer je bil na 
Tržaškem, spet v Kolu pa še v društvu 

Hajdrih na Proseku, Zarja v Rojanu, 
Zvonimir v Rocolu in pri Slovenskem 
pevskem društvu pri Sv. Ivanu. V Trstu 
je ustanovil in vodil Pevsko in glasbeno 
društvo. V letih 1908–09 je bil v Pulju 
vodja pri tamkajšnjem Glasbenem dru-
štvu, v letih 1910–13 se je zaradi bolezni 

Vogrič, risba Saše Šantla
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vrnil v Tolmin, da bi v letu 1914 spet odšel daleč 
od doma, v srbski Zemun. Tam je bil kapelnik v kar 
dveh društvih v Odjeku in Rodoljubu. Bil je to čas in 
prostor takratne enotne države avstro-ogrske mo-
narhije. Med 1. svetovno vojno je bil aktivni vojak. 
V letih 1920–24 je bil dirigent Opere in baleta SNG v 
Mariboru, v zadnji sezoni 1923/24 le še honorarno. 
Nazadnje se je preživljal s poučevanjem in razmno-
ževanjem notnega gradiva in se je leta 1931 vrnil v 
Tolmin. Tam je kmalu potem in še ne šestdesetle-
ten 21. januarja 1932 tudi umrl.   
Ustvarjal je na področju glasbenega gledališča 

ter inštrumentalne in zborovske glasbe. V mla-
dosti je bil Vogrič zelo razgiban skladatelj. Tedaj 
je ustvaril največ in tudi najlepše skladbe, imel z 
njimi omembe vredne uspehe, kar pa se potem 
ni obdržalo do konca skladateljevega dela in 
življenja. Po slogu je v svojih delih pravi romantik. 
Njegov Secession-Album slovenskih in hrvaških 
pesmi za mešane in moške zbore, op. 3, ki je izšel 
v avtorjevi samozaložbi (Sarajevo, 1903) to brez 
dvoma potrjuje. Med drugimi Vogričevimi naslovi 

vokalno inštrumentalnih del je to še priredba ope-
rete Jamska Ivanka, ki jo je oskrbel Vogrič za svojo 
izvedbo v Tolminu (1895), sicer pa v izvirniku kot 
delo, spevoigra Miroslava Vilharja (1850), Prvi maj 
(uprizorjena 1901 v Tolminu), Zlata bajka (Trst, 
1906), Moč uniforme (Trst, 1909), Lucifer (Tolmin, 
1914) in Zagrebško nadstropje (Tolmin, pred 1. 
svetovno vojno): oratorija Kraljestvo tvoje  (Tol-
min, 1900) in Letni časi (Mitrovica, 1901), kupleti1 
za nižji glas in klavir (Trst-Tolmin, 1901), opera 
Serafina (v Italiji v italijanskem jeziku in nedokon-
čana), balada Pri kolovratu za mešani zbor in orke-
ster, več zborov in skladb za tamburaški orkester 
pa še inštrumentalne skladbe (predvsem uglas-
bitve Prešernovih pesmi) in kuplete. Izdajal pa je 
tudi tamburaški glasbeni list Slavjanska lira (Trst, 
1901, št. 1–6, kjer je Vogrič nastopal kot urednik 
in založnik). Kot že rečeno, so njegove najboljše 
vokalne skladbe-zbori, skladbe, ko so izšle v zbirki 
Secession-Album in še: Ančka (Glasbena zora, 
1900) in Pismo (21 moških zborov, 1906), Izpre-
menjeno srce (Pevčeva pesmarica, 1925), njegove 
skladbe pa so izšle še v Pevcu, Zborih in Pesmarici 
Glasbene matice (1922).
Še največ so se Vogriču za njegovo delo zahva-

lili v Tolminu. Tako so leta 2017 odkrili spominsko 
ploščo na Fillijevi hiši na Klancu. Pobudnica za to 
je bila tamkajšnja kulturna delavka in Vogričeva 
sorodnica Marta Filli (1926–2018).

1 Fr. »kitica, pesem.« Prvotno vmesna kitica solista med 
zborovskimi pripevi, pozneje kratka, večinoma lirično 
satirična pesem; od 17. stoletja oznaka za vmesne 
odstavke (povezave med refreni) v inštrumentalnem 
rondoju.

Spominska plošča, posvečena Vogriču v Tolminu

Naslovnica Vogričevega Secession-Albuma (1903) 
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Vojaki so se na vojaških vajah vko-
pavali. Častnik, ki je ocenjeval njihovo 
delo, je pristopil k vojaku, ki je skopal 
jarek, globok kar sedem metrov.
»Kaj pa je s teboj? S take globine ne 

boš videl sovražnika!«
»Saj nisem nič radoveden, kakšen je 

sovražnik. Bolje, da ga ne vidim, on pa 
mene ne.«

  l  

Doktor je kroničnemu alkoholiku 
predlagal, naj se prične ukvarjati z 
jogo. Čez nekaj dni je srečal alkoholi-
kovo ženo in jo vprašal:
»Je joga vašemu možu že kaj poma-

gala?«
»Je. Zdaj lahko pije tudi takrat, ko 

stoji na glavi.«

  l  

Gorenjec se pritožuje:
»Kajenje zame ni noben užitek!«
»Zakaj?«
»Če kadim svoj tobak, mi je žal 

denarja.«
»Kaj pa če kadiš tujega?«
»Takrat pa pipa ne vleče dobro, ker 

jo preveč natlačim.«

Zaradi prepovedi zbiranja oseb 
so prepovedane vse pravljice z več 
kot petimi liki: Sneguljčica in sedem 
palčkov, Volk in sedem kozličkov ter Ali 
Baba in 40 razbojnikov. Epidemiološko 
sprejem ljivi so le še Trije prašički.

  l  

Sem vprašala policista, če lahko 
plišastega psa sprehajam po 21. uri. Pa 
je rekel, da lahko, ker pasma ni važna.

  l  

V zdravnikovo ordinacijo pride 
okostnjak. Doktor pravi: »Oho, vi pa ste 
zelo pozno prišli na vrsto!«
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Zaključuje se leto 2020. Leto, ki ga je zaznamovala 
pandemija covida-19. Leto, v katerem najverjetneje 
nikakor nismo mogli izpolniti lanskih novoletnih 
obljub. Mislim, da letošnje leto zagotovo ni najbolj-
še, ki ga bomo kadarkoli preživeli, ampak zdi se mi, 
da ga večkrat imamo za slabšega, kot je v resnici. 
Najbrž pa je bilo najtežje prav za nas mlade, saj 
smo izgubili veliko medosebnih stikov, izgubili smo 
pomemben del našega odraščanja, saj je to obdo-
bje resda kratko – za nas pa je dolgo, če ga posta-
vimo v razmerje s celotnim našim življenjem. Poleg 
tega bi bili lahko v tem obdobju doživeli trenutke, 
ki smo jih za vedno izgubili, saj gre za enkratne 
dogodke (pomislimo na bruce, na maturante ipd.). 
V obdobju prve zaustavitve javnega življenja pa 
smo se gotovo marsikaj koristnega naučili. Kot 
generacija Z velikokrat živimo v abstraktnem svetu 
socialnih omrežij in prepričanja, da smo pristali na 
zgrešenem planetu, ki pa vseeno zahteva od nas 
miselno prožnost in visoke kompetence.
Prva karantena nas je prisilila, da smo na nekaterih 
področjih v trenutku zrasli in postali samostojni, 
kar se sploh ni izkazalo za enostavno stvar. Mislim, 
da marsikateri srednješolec in dijak nižjih razredov 
višjih šol šele usvaja metode dela, ki nam omogo-
čajo samostojnost. Gotov sem, da so se mnogi zna-
šli v neprijetni situaciji, ker so se zavedeli dejstva, 
da niso pripravljeni na samostojno učenje. Morda 
pa prehod k pouku na daljavo ni bil tako težaven 
za mlade, ki smo navajeni dela pred računalniški-
mi terminali in prilagajanja mnogim situacijam. 
Drznil bi si reči, da je največja težava nastala pri 
profesorjih, ki se niso kljub vsemu svojemu trudu 
uspeli pravilno prilagoditi in so zato izgubili stik z 
dijaki, ti pa so posledično izgubili motivacijo. Ko pa 
so se šole organizirale in izdale pravila za pouk na 

daljavo, dijaki že niso bili več sposobni ponovno 
najti stik s profesorjem. 
V tem obdobju smo se morali izkazati za popolno-
ma odrasle osebe oziroma smo se morali prilago-
diti resnemu in togemu odraslemu okolju. Mislim, 
da je marsikdo ob koncu lanskega šolskega leta 
opazil porazne rezultate. Vseeno pa smo v tem 
obdobju prerasli določene negotovosti in marsi-
katero nezrelo navado. Ker smo se čutili po koncu 
tega obdobja oropani našega znanja in načina šo-
lanja, smo se na začetku novega šolskega leta vsi 
dijaki zelo trudili, ker smo bili izjemno motivirani. V 
trenutku pa, ko smo ponovno ostali doma, je naša 
motivacija spet začela upadati.
Vseskozi so nas bombardirali s številnimi novica-
mi, ki pa nas niso spodbujale k mišljenju in so bile 
votle. Posledica tega je bila, da so ljudje bili neza-
dovoljni, ker se niso zavedali resnosti te situacije, 
dokler ni bilo prepozno. Ta je bila zagotovo dobra 
šola, ki nam je pokazala, kako zelo smo odvisni od 
družbe in od medsebojnih odnosov.

Leto 2020 – apokaliptično
ali (kljub vsemu) 

potrebno za streznitev?

(dalje n)

(foto Jernej Močnik)



Kot sem že napisal, za marsikoga leto 2020 ni bilo 
dobro leto, marsikdo ga bo celo imel za najslabše leto 
v svojem življenju, morda se bo našel tudi kdo, ki bo 
 letošnje leto primerjal z apokalipso. Marsikdo bo ver-
jetno tudi v bodočnosti prepričan, da je za vse tegobe 
krivo leto 2020. 
Zdi se mi, da se bo to v prvi vrsti lahko zgodilo tistim 
osebam, ki jih je ta svetovna katastrofa tako ali drugače 
neposredno prizadela in zdaj vse svoje upanje vlagajo 
v prepričanje, da bo leto 2021 boljše. Utopična misel, ki 
pa nakazuje skoraj edino upanje v teh težkih časih! Na 
socialnih omrežjih pogosto beremo satirične objave, ki 
napovedujejo, da se letošnje leto ne bo končalo in se 
bo po dvanajstem mesecu pojavil trinajsti. Bolje rečeno 
to pomeni, da se pandemija ne konča z vstopom v 
leto 2021. Morda se nam sedaj tako razmišljanje ne zdi 
več smiselno, ker imamo pred nami že jasno podobo 
o tem, kar nas čaka v prihajajočih mesecih, vključno z 
možnostjo tretjega vala. Pa se sploh spomnimo, kako 
smo marca gledali na prihodnost?
Ker pa smo mi mladi generacija prihodnosti, moramo 
ugotoviti, kako bo današnje dogajanje vplivalo na 
nadaljevanje našega življenja. Lahko si predstavljamo 
nekaj scenarijev, ki pa niso rožnati. Če le povežemo 
dejstva, lahko ugotovimo, da bo posledice � nančne 
krize občutiti še kako desetletje, življenjski standard 
bo padel in socialno ogrožene skupine se bodo pove-
čale. Revščina bo spobudila vzpon organiziranega kri-
minala, ki ponuja hitrejšo možnost za zaslužek. Veliko 
podjetij bo propadlo po izčrpanju evropskih sredstev 
za saniranje gospodarstva. Kdor ima veliko tržišče 
in velik zaslužek, bo s časom ponovno uravnovesil 

izgubo in dobiček, kdor pa je že prej imel težave, se 
bo znašel z neverjetnim dolgom na ramenih. Če torej 
pogledamo na to, kar nas čaka in kakšen svet so nam 
zapustili v dediščino, se lahko zgrozimo; če k temu 
prištejemo še podnebno krizo, nepoštenost v družbi, 
neenakost med spoloma in pereče vprašanje pribe-
žnikov, lahko zagotovo trdimo, da to ni pravi planet za 
nas. Sploh lahko rečemo, da smo zgrešili cilj za milijo-
ne svetlobnih let. Po vsem tem nam lahko še vedno 
kdo reče, da smo mi mladi in da živimo lepo, ker ne 
poznamo grozote vojne. V nasprotju s preteklimi voj-
nami, ki so se dogajale zaradi miselnosti raznoraznih 
voditeljev, bomo morali mi biti vojno za naše resnično 
preživetje, ne le kot narod, ampak kot človeški rod. Le 
da bomo imeli hujšega sovražnika, saj ne bo to človek, 
ki ga lahko pokosiš z mitraljezom, ampak bo narava, ki 
smo jo sami izpridili.
V prihajajočem letu potrudimo se storiti vse, kar je 
v naši moči, da izboljšamo naše ravnanje. Bodimo 
pozorni do bližnjega in do našega planeta. Potrudimo 
se pričarati nasmeh na obrazu vseh, ki so ga potrebni. 
Skušajmo se zavedati pomena narave in zanjo tudi kaj 
narediti. Potruditi bi se morali, da bi v družbo vključe-
vali prav vse, saj smo v težkih trenutkih, kot je današnji, 
potrebni družbe, ki drži skupaj, in ne družbe, ki je sprta. 
Mislim, da je vsem nam težko, če pa smo skupaj, si 
delimo breme. Zato ob praznikih, ko čas preživljamo 
z družino in s sorodniki, pozivam vse, naj bomo odslej 
kot velika družina, ki se kljub sporom nazadnje more 
usesti skupaj k mizi in se spraviti med seboj.

Jakob Tul 

No, pa smo tudi mi doživeli svoj 
prvi online občni zbor tako kot 
večina drugih društev. Kot vidite 
na sliki, smo se na občnem zboru 
veliko zmenili in tudi nasmejali. 
Ker je občni zbor potekal za pretek-
lo leto 2019, smo najprej prisluhnili 
branju obračuna za leto 2019, ker 
pa nas je v letošnjem letu presene-
tila korona, smo skupaj prehodili še 
izvedene in načrtovane dejavnosti 
v letu 2020.
Leta 2019 in 2020 se je redno sreče-
val novinarski krožek, najprej na na-
šem sedežu na Ulici Donizetti, ko se 
je pojavil koronavirus, pa so svojo 
dejavnost preselili na splet. Rezulta-
te novinarskega krožka imate vsak 
mesec v roki, ko prebirate Rast.

MOSP novim izzivom naproti
Mladi novinarji so se izkazali tudi 
na okrogli mizi z ministrico za 
Slovence v zamejstvu in po svetu 
Heleno Jaklitsch, ki so jo vodili na 
Dragi mladih. Okroglo mizo sta s 
skupnimi močmi organizirala MOSP 
in Slovenski kulturni klub. Udeležilo 
se je je veliko število mladih tako s 
tržaškega kot goriškega konca, ki 
so z zanimanjem prisluhnili, kaj jim 
ima ministrica povedati.
Gledališki krožek je v zadnjem letu 
deloval za zagrnjenimi kulisami in 
se posvetil delu na drugih pro-
jektih v zaodrju. Letos je sprejel 
medse novo gledališko skupino – 
Skupino brez spomina, ki nestrpno 
pričakuje, kdaj se bo lahko vrnila 
na odrske deske.

Letos bi moral potekati Autumn se-
minar, višek delovanja mednarodne 
skupine, ki bi ga MOSP v sodelo-
vanju z mladinsko organizacijo YEN 
priredil v oktobru. Seminarja bi se 
udeležilo veliko mladih iz manjšin 
evropskih držav, kar se pa ni sklada-
lo z ukrepi za zajezitev korovirusa, 
zato je seminar odpadel.
Tudi organizacija YEN je priredil 
občni zbor po spletu, in nanj se je 
povezalo več kot 50 predstavnikov 
vseh evropskih manjšin. Tokrat so 
potekale tudi volitve, na katerih je 
bila v izvršni odbor ponovno izvol-
jena Martina Jazbec (predstavnica 
mednarodne skupine MOSP-a), in 
sicer v vlogi blagajničarke.
Tudi na našem občnem zboru, ki je 
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Predstavljam si, da se je že marsikdo izmed vas počutil 
pod pritiskom prav med božičnim časom, češ da mora 
postati boljši, pomagati bližnjemu in polniti svoje dneve 
z dobrimi dejanji. Prav tako kakor vi se tudi sama vsako 
leto, tam nekje proti koncu novembra, znajdem v situa-
ciji, ko se zavedam, da sem v tem letu naredila premalo 
dobrega in začnem misliti na to, kaj bi lahko naredila, da 
bi postala »boljša«. Resnica je v tem, da si večina ljudi ob 
začetku novega leta obljubi, da bo boljša, vendar na to 
kmalu pozabi in se znajde tik pred Božičem zasuta z rekla-
mo, da mora postati prijaznejša in pomagati bližnjemu; 
kmalu za tem zato začne z masovnim nakupovanjem 
daril in – v najboljšem primeru – obiskovanjem karitasa. 
Vprašanje, ki sem si ga večkrat postavila, pa je prav to: 
zakaj je  tako težko obdržati božično dobroto celo leto, 
zakaj je obvezno pomagati ubogim samo za Božič in ni to 
nekaj samoumevnega in vsakodnevnega?
Svoje dvome sem zato izrazila dvema izkušenima in izo-
braženima osebama, ki sicer izhajata iz dveh zelo različ-
nih področij. Izbrala sem Karla Bolčino, ki je duhovnik v 
štandreški župniji, kjer deluje center karitasa za potrebne 
pomoči, in psihologinjo Roberto Sulčič, ki je tudi aktivna 
pri Skladu Mitja Čuk, kjer so še posebej občutljivi za ljudi v 
stiski. Prosila sem ju, naj iz svojih izkušenj podata kratko 
misel na to temo.

Karlo Bolčina je odgovoril z izzivom za 
vse nas: »Kaj pa, če bi se pripetilo tole: 
ob božičnih praznikih kupim darilo do-
mačim, prijateljem, sosedom … in ker 
sem čustveno praznično nabit ter pod 
psihičnim vplivom marketinških reklam, 
podarim kovanec, bankovec tudi neznanemu revežu.
Nihče, prav nihče od zgoraj omenjenih mi v zahva-
lo in voščilo ne podari (povrne) ničesar. Pod mojim 
drevesom nobenega darila! Naslednje leto tem svojim 
obdarovancem ne bom privoščil in daroval ničesar, ker 
za dar pričakujem povračilo.
Če pa ga ne pričakujem (in ga tudi dejansko ne dobim), 
bom naslednje leto, ob Božiču, obdaroval ne samo 
njih, pač pa skozi vse leto tudi vsakogar, ki bo potreben 
moje pozornosti.«

Roberta Sulčič je razmislila o tem, 
zakaj se prav v predprazničnem času 
nenadoma spomnimo na to, da mo-
ramo biti dobri: »Ko opazujem ljudi 

v predbožičnem času, vidim babice 
in dedke ter starše, kako priporočajo 

otrokom, naj se vedejo primerno, naj ne razgrajajo ipd., 
tako da jih bo obdaril najprej sv. Milkavž in nato Boži-
ček … Kaj pa če prav to vedenje privede ljudi do tega, 

Zakaj smo ljudje dobri samo za Božič? 
Svetle zgodbe ljudi, ki so dobri vse leto

potekal 26. novembra 
letos, smo imeli volitve; 
izvolili smo nove člane 
v izvršni odbor, ki bo 
kmalu prevzel krmilo 
društva. V odboru so 
bili poleg predsednice 
Ksenije Kosmač potr-
jeni še Urška Petaros, 
Ksenija Vremec in Matej 
Kosmač, pridružili sta 
se jim še Vanja Vogrič in 
Svetlana Brecelj. 
Odbornice, ki se iz 
dosedanjega odbora 
poslavljajo, so Ester Gomisel, Jasmina Gruden in Neža 
Kravos. Tem se je dosedanja predsednica v svojem 
govoru srčno zahvalila: »Naj se na tem mestu srčno 
zahvalim naši bivši predsednici Neži, ki mi je večkrat 
priskočila na pomoč, in vsem odbornikom, s katerimi 
smo s skupnimi močmi v zadnjih dveh letih krmarili to 
naše društvo in mu dali nekaj svojega. Danes bodo ne-

katere zapustile glavno 
ladjo, vendar verjamem, 
da bodo vedno ob 
strani novemu odboru 
za katerikoli pomoč. 
Obenem želim vso srečo 
in dobro plovbo nove-
mu odboru, ki ga bomo 
danes izvolili; verjamem, 
da bo MOSP z njihovim 
doprinosom pridobil 
nove energije, s katerimi 
bodo uspešno krmarili 
naše društvo.“

Zaključimo pa s spodbudno mislijo
Letos nam je nekaj, vsi vemo kaj, prekrižalo načrte, 
ampak mi se ne damo in bomo kljub vsemu ustvarjali 
naprej! 
Ker – kdo smo mi? 
MOSPOVCI! 

M. K. K.
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da se v božičnem času poboljšajo? Druga misel pa se 
mi poraja, ko pomislim, na osebe, ki preživijo Božič in 
novo leto sami. Meni bi bilo verjetno hudo, a nismo vsi 
tega mnenja, nekateri se počutijo prav dobro. V bo-
žičnem času smo zasuti z reklamnimi oglasi o idealizira-
ni ‚srečni družini, ki pôje pesmice pod smreko s kras-
nimi jaslicami …‘ A se to res dogaja v vseh družinah? 
Sploh ne! Ljudje imajo največ težav prav z družinskimi 
člani in morda si  prav zato želijo v tem letnem času 

uravnovesiti odnose, obdariti osebe in se v določeni 
meri izboljšati. Božični čas je lahko priložnost, da se 
spravimo v družini, da smo bolj prijazni, ker to obdobje 
nosi v sebi nekaj magičnega, ki nam lahko pomaga pri 
medosebnem razumevanju – ni pa to nujno in niti za 
vsako ceno.
Najprej začnimo z ljubeznijo do sebe in potem odpri-
mo srce in obdarimo druge. Človek, ki je zadovoljen 
sam s sabo, je dober človek vse leto!«

Iz obeh pričavanj bi lahko sklepali, da so glavni »krivci« naše nenadne dobrohotnosti darovi oziroma naše pričakova-
nje, da jih bomo prejeli. Obdarovanje je namreč samo po sebi nekaj res lepega, s čimer lahko konkretno pokažemo 
svojo ljubezen in navezanost na drugo osebo. Odnos do darov pa se je s časom nekoliko spremenil, saj danes nimajo 
več simbolnega pomena; niso več dodatek oziroma simbol ljubezni in topline, temveč so postali ljubezen sama, se 
pravi, da smo ljudje bolj vezani na predmet kot tak kakor na to, kar dar pomeni. Če se izognem temu materialističnemu 
pogledu na dobroto in na Božič, se bomo naučili obdarovati ne le tiste, ki nam bodo nekaj dali v zameno, temveč vse, 
ne glede na to, ali nam bo dobro dejanje povrnjeno – kakor pravi g. vikar Karel Bolčina. Sčasoma bomo razumeli, da 
je pričakovanje povračila v zameno za našo naklonjenost glavni razlog, zaradi katerega naša dobrota ni neomejena; 
če pričakujemo, da bomo za vsako svoje dobro dejanje dobili pohvalo, ne bomo ničesar naredili, ne da bi imeli druge 
interese v ozadju.
Glede na to, da živimo v že tako težkem in neprijetnem obodbju in da je za nami pestro leto, smo se odločili, da bomo v 
tej številki Rasti izpostavili večinoma pozitivne zgodbe in svetle plati tega obdobja. Namesto da bi se osredotočili le na 
tiste, ki se z dobroto ukvarjajo samo za Božič, smo tako poiskali nekaj zgodb ljudi, ki pozitivno naravnanost, altruizem 
in dobrodelnost opravljajo skozi celo leto. Začnimo z zgodbo o gospe, ki je od dobrosrčnosti kar žarela in je zato priteg-
nila pozornost naše sodelavke Lune. 

Svetla zgodba gospe, ki je reševala 
otroke iz zavetišč.
Božična dobrota? Mislim, da se s tem 
pojmom pogosto srečujemo in je 

vsem dokaj blizu. Vsako leto se ko-
nec decembra večina izmed nas počuti 

radostno, naredi dobro dejanje za bližnje ali pa celo za 
ljudi, ki so v stiski in si materialnih dobrin ne morejo 
privoščiti. Večina nas v božičnem času pridobi poziti-
ven pogled na življenje, ki pa preostali del leta ni pre-
vladujoč. Lahko bi rekli, da božični čas v nas prebudi 
željo po tem, da bi naredili nekaj dobrega za sočloveka. 
Takrat za trenutek odmislimo naše težave in postavimo 
v središče pozornosti drugega namesto sebe.
Na žalost pa se ponavadi ob koncu praznikov spet 
povrnemo k starim navadam, tako da vsako leto po-
navljamo isti vzorec. Le redki izmed nas ohranjajo dob-
roto vse leto, vendar so običajno prav ti tako skromni, 
da njihovih zgodb ne odkrijemo. 
Pred nekaj leti sem spoznala gospo, ki je od dobro-
srčnosti dobesedno žarela. Kmalu sem z njo navezala 
tesnejše stike in še danes sem ji za to hvaležna. Ko 
sem bila z njo, sem se čudila, kako ima lahko človek v 
sebi toliko dobrote, tako željo, da bi pomagal drugim. 
V današnjem času smo namreč vajeni na to, da vsak 
po svojih najboljših močeh poskrbi zase, drugi pa naj 
se znajdejo po svojih. Pogosto mi je pripovedovala o 
svojih izkušnjah in velikokrat sva debatirali o svetovnih 
problemih. Večkrat je odpotovala v Afriko, saj je tam 
skbela za otroke, ko je bila doma, v Evropi, pa jim je 
pošiljala denarno pomoč. Tudi tukajšnjim otrokom je 

nudila brezplačno pomoč, z njimi se je rada družila in 
se pogovarjala. Skoraj vedno, ko sem prišla k njej, je 
imela tudi kakšnega novega hišnega ljubljenčka, saj jih 
je reševala iz zavetišč. Občudovala sem jo in neizmerno 
cenim njej podobne ljudi. Mislim, da bi se vsi morali 
bolj zavzemati za druge, obvladovati lastni jaz in svoje 
zahteve, saj bi le na tak način lahko vsak izmed nas 
polepšal dan sočloveku in posledično tudi sebi.

Luna Callin

V naslednji zgodbi je govor o takem 
prijateljstvu, kakršnega bi si vsak želel.
Svetla zgodba o prijateljici, ki je v 
težkem trenutku poskrbela, da ne 

ostanem sama.
Dobrota je lastnost, ki je nimajo vsi. Med 

seboj smo si zelo različni in značilnih lastnosti je v lju-
deh toliko, da dobrota žal ne oplemeniti prav vsakega 
izmed nas. Dobrosrčnih ljudi ne srečamo vsak dan. Vem 
pa, da so to tiste osebe, ki te še ob poslušanju najbolj 
žalostne pesmi spravijo v dobro voljo. In prav v družbi 
teh ljudi nastajajo najlepše zgodbe. Včasih se začnejo v 
stiski, včasih na potovanju, v družini ali pa ob rojstnem 
dnevu. Najpomembnejše je, da se zapišejo v naša srca 
in tam ostanejo za vedno.
Teh zgodb ni nikoli preveč, sama jih hranim kar veliko. 
Nekatere so daljše in se neprestano nadgrajujejo, na 
primer mamina, spet druge so krajše, saj so to zgod-
be ljudi, ki jih ne vidim pogosto. Zdi pa se mi vredno 
izpostaviti eno, ki mi je spremenila življenje. To je 
svetla zgodba dobrote, ki se je zame začela v dokaj 
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 oddaljenem kraju in traja še vedno. 
Nikoli nisem pomislila, da bo name 
tako dobro vplivala, da bi se na tre-
nutke najraje vrnila tja, kjer se je vse 
začelo, pa čeprav je bil to nepoznan 
kraj v Franciji. Ta svetla zgodba 
nastaja prav zaradi dobrote dekleta, 
ki me že ves ta čas »prenaša«.
Ni trajalo dolgo, da sem spoznala, 
da ji lahko povem in zaupam vse. 
Tako me je že večkrat spravila v 
dobro voljo, ko sem bila žalostna. 
Vedno mi pomaga, ko ne najdem 
prave rešitve, si vzame čas in mi že s 
tem, da pogleda vsa moja sporočila, 
polepša dan. Vem pa tudi, da pozna 
veliko ljudi in se do vseh obnaša 
zelo prijazno in olikano. Tudi ostalim 
prijateljem je vedno pripravljena 
pomagati, jim prisluhniti, se z njimi 
zabavati in poskrbeti, da jim je 
lepo. Dobrota ki jo oddaja, žari prav 
povsod. Zelo se trudi in zna svoje 
najbližje presenetiti, še posebno 
za njihov rojstni dan. V njeni družbi 
je vedno prijetno. Je zelo aktivna 
oseba in večkrat se vprašam, kje 
dobi voljo in zagon, da dokonča vse, 
kar si zada. Rada bere, teče, hodi, fo-
togra� ra in se vozi s kolesom. Veliko 
ji pomeni gledališče. Prav tako me je 
naučila pripraviti nekatere jedi, ki jih 
prej nisem poznala.
Kljub koronavirusu sva poleg mesta 
v Franciji, kjer sva se spoznali, videli 
tudi Barcelono, šli na izlet v Švico 
ter v manjši skupini prijateljev obis-
kali Ljubljano in Trst. Nikoli ne bom 
pozabila najinih srečanj na meji, ko 
je bila zaprta. Pomislila je name in 
ni dovolila, da ostanem sama, brez 
stika z vrstniki.
Zgodbe dobrote so v tem času še 
posebno pomembne, saj se zaradi 
številnih prepovedi in omejitev 
ter razmer, v katerih živimo, lahko 
večkrat počutimo osamljene. Zara-
di zimskega časa so se dnevi začeli 
krajšati in se tudi zato več zadržuje-
mo doma. Če se začnemo zapirati 
vase, sebi naredimo več škode kot 
koristi. Že sam pogovor z očetom 
ali babico je zelo dobrodošel za na-
daljevanje zgodb, zapisanih v naših 
srcih. Dobri ljudje so nam v oporo 
in lahko le upamo, da jim bomo 
nekoč vsaj del tega lahko povrnili.

Laura Drašček

Za zadnjo zgodbo 
je Urška poiskala 
pričevanje prosto-
voljke karitasa Mo-

nike Tomažič. Svetla 
zgodba prostovoljke 

na karitasovem Klicu dobrote.
Prostovoljstvo, ki postane drža, 
poslanstvo. Poznam dekle, ki je kot 
prostovoljka sodelovala pri pobudi 
Karitasa Slovenije, povabila sem 
jo, da nam opiše to izkušnjo: »Že 
od malega sodelujem pri raznih 
prostovoljnih dogodkih. Prosto-
voljnih dogodkih, ki jih pri karitasu 
ne manjka. Poleg Klica dobrote, pri 
katerem sem sodelovala letos in 
tudi vrsto let pred tem, mi je najbolj 
blizu prostovoljstvo na poletnih le-
tovanjih socialno ogroženih otrok, 
ki jih karitas vsako leto organizira 
v Portorožu in kjer sem že dve leti 
članica tehnične ekipe, ki skrbi za 
prehrano na letovanju. Karitas ima 
močno razvito prostovoljstvo in 
tako nas je v bazi prostovoljstva več 
kot 250, na letošnjem Klicu dobrote 
pa nas je sodelovalo približno 55. 
Klic dobrote je letni koncert karita-
sa, na katerem se zbirajo sredstva 
za pomoč družinam v stiski in je to 
leto potekal že tridesetič, in sicer z 
naslovom Slišim te. Mladi prosto-
voljci smo zadolženi za dvigovanje 
telefonov in zbiranje podatkov 
darovalcev. Letos sem bila skupaj 
z 12 prostovoljci na RTV-ju, kjer 
smo imeli enega od dveh klicnih 

centrov. Telefoni so dve uri zvonili 
brez prestanka. Na koncu me je 
roka malo bolela od neprestane-
ga dviganja slušalke in hitrega 
zapisovanja, a na obrazu mi je 
ostal nasmešek ob zavedanju, da v 
Sloveniji obstaja tako veliko dobrih 
ljudi, ki jim ni vseeno za bližnjega 
v stiski. Moje delo pa se ni končalo 
po koncertu, saj sem pomagala 
tudi pri vnašanju zbranih podatkov 
v skupno bazo. Tu pa je bil glavni 
izziv pravilno razbrati podatke, ki 
so bili večinoma napisani v veliki 
naglici, ampak tudi to je šlo brez 
večjih težav. Prostovoljstvo na Klicu 
dobrote mi je prineslo občutek 
povezanosti, ki ga v času epidemije 
močno primanjkuje. Kratki pogo-
vori s številnimi darovalci so mi na 
obraz narisali nasmeh in zavedanje, 
da nas vse združuje ista želja po 
pomoči bližnjemu.

 Urška Petaros

V prejšnjih vrsticah smo spoznali, da 
je kljub vsemu dobrih ljudi na svetu 
še veliko. Opazili smo tudi, da se po-
navadi večina ne izpostavlja in hvali, 
kar je za današnjo družbo prava red-
kost; prav zaradi tega moramo paziti, 
saj so taki ljudje dragoceni in njihova 
dejanja niso za vse samoumevna.
Glede na to, da nas ta božični čas že 
vse počasi prevzema, lahko samim 
sebi postavimo izziv, da bomo ne 
glede na letni čas skušali celo leto 
obdariti sebe in druge. Zaključila bi še 
z mislijo gospe Sulčič, in sicer s tem, da 
je »človek, ki je zadovoljen sam s sabo, 
dober človek vse celo leto«.

Vanja Vogrič



KAJA CINGERLA
Moj naljepši dan leta 2020 je bil 
takrat, ko so ukinili karanteno. 
Takoj sem odhitela k prijatelju na 
pijačo!

GIULIA PASQUALIS
Najlepši dan leta 2020 je bil, ko 
sem spoznala svojega sedanjega 
fanta na platformi Snapchat. Po 
ukinitvi lockdowna sva se srečala 
tudi v živo in se srečno zaljubila.

KRISTIAN PURGER
Najlepši dan je bil pred lockdow-
nom 1. februarja, ko sem plesal in 
se zabaval na žuru.

VESNA DEVETAK:
»Odkrila sem čar 
spontanosti!«
Leto 2020 je bilo 
vsekakor posebno 

leto, a je kot vsako 
leto doprineslo tudi veliko lepih 
trenutkov. Res je, načrti za poletje 
so se iz dneva v dan rušili, a zgra-
dila sem nove. Zaradi dolgčasa se 
mi je med spomladansko karan-
teno porodila želja, da bi delala 
v Nemčiji. Z nekaj pomoči sem si 
uredila 3-tedensko delo v sladole-
darni v Gunzenhausu. In tako sem 
v tem majhnem nemškem mestu 
na Bavarskem delila sladoled, 
vadila nemški jezik, spoznavala 
nove ljudi, igrala odbojko na miv-

ki, lovila sončne žarke in se kopala 
v jezeru. Delati in se iz dneva v 
dan prilagajati novemu okolju ni 
bilo lahko, a izzivi so mi vedno bili 
v veliko veselje, saj z njimi raste-
mo, poleg tega pa sem si nabrala 
lep zalogaj izkušenj in spominov. 
»Dulcis in fundo« pa je bila pot 
nazaj, ki je šla skozi zame posebno 
mesto – München. To sem ome-
nila dvema svojima prijateljema 
iz Nove Gorice, s katerima smo na 
dan mojega 18. rojstnega dne v 
oblakih načrtovali idealno poto-
vanje. A ni konec koncev najboljše 
potovanje tisto, ki se uresniči? 
Skratka, rezervirali smo hostel in 

se vsi skupaj srečali na glavni že-
lezniški postaji v Münchnu. Preži-
vela sem štiri nepozabne dni med 
druženjem v hostlu, v muzejih, 
sredi lepe arhitekture, razgledov, 
ob dobri hrani in z res res veliko 
smeha. Mislim, da je odveč, da bi 
omenjala, kako smo bili na vlaku 
med vožnjo proti domu popolno-
ma izmučeni in smo s težavo ostali 
budni. Še zdaj se spominjam tre-
nutka, ko sem, preden bi zaspala, 
pomislila, da se je mogoče treba 
res kdaj pustiti presenetiti in da je 
škoda, da smo obsedeni z načr-
tovanjem, ker pozabimo na čar 
spontanosti.

JAN UMEK: »Imel 
sem več časa za 
vse, kar je po na-
vadi v ozadju!«

Pozitivna plat tega 
2020 je, da sem imel 

več časa za samega sebe, za druži-
no in za vse stvari, ki so po navadi 
v ozadju. Skušam ne gledati na 
negativno plat tega leta, čeprav 
sem gotov, da bo prej ali slej 
prišla na dan. Prav tako sem go-
tov, da bo precej vplivala tudi na 
mlade, torej tudi name in na moje 
delo. Mladi smo na primer zaradi 
teh menjav zgubili pomembne 
trenutke našega odraščanja in 
smo se morali stalno privajati na 
nenavadne razmere.

MLADI MLADI in njihovi in njihovi 
svetli trenutkisvetli trenutki 

v temnem letu 2020v temnem letu 2020

Prav gotovo je bilo leto 2020 svojevrstno in posebno, saj nas je izredna epidemiološka situacija v marsi-
čem omejila. Odreči smo se morali stikom s prijatelji, raznim množičnim zabavam, že vnaprej načrtovanim 
sanjskim potovanjem, ki smo jih morali prenesti na težko pričakovane boljše čase. Verjamem pa, da je vsak-
do vseeno doživel enkraten trenutek, ki mu je prav gotovo razsvetlil to posebno leto. Zaradi pandemije sem 
na lastni koži bolj občutila pomembnost določenih trenutkov, katerim običajno ne namenjamo posebne 
pozornosti. V toplem objemu, sproščenem pogovoru, spoznavanju umetnosti ali pripravljanju last minute 
vznemirljivih in preprostih potovanj ustvarjamo utrinke, ki nam v svoji majhnosti pustijo neizbrisno sled. 
A poglejmo, katere najsvetlejše trenutke letošnjega leta so izpostavili naši sogovorniki. Najprej nekaj hitrih 
odgovorov, potem pa še nekaj daljših razmišljanj o tem, kaj je bilo za mlade lepega v letu 2020.



ILARIA VECCHIET: »Odkrila sem nove 
odtenke same sebe in značaja svojih 
staršev.«
Letos je bilo gotovo polno groznih 

trenutkov, vendar se je kljub vsemu 
zgodilo tudi kaj lepega. Svetlih (in tem-

nih) plati leta 2020 je bilo veliko, a ne bi vedela, kate-
rega bi označila za najlepšega … Zadnje mesece sem 
preživela v vrtincu novih čustev, v obilici občutkov, ki 
jih prej nisem poznala. 
Odkrila sem odtenke značaja svojih staršev in sebe, ki 
so mi bili pred tem tuji. Pogosto smo se razburjali, a še 
bolj smo razumeli, kako smo drug z drugim povezani. 
V spominu mi bodo gotovo ostala nova prijateljstva, ki 
so se rodila poleti, in druga, ki so razpadla. Preizkusila 
sem se v novih dejavnostih, kot je peka kruha z moji-
mi drožmi. V sebi pa bom hranila predvsem trpljenje, 
vdanost, potrtost, pa tudi marljivost, odločnost, ki 
so me označevali tako med poukom na daljavo kot v 
osebnem življenju. In ljubezen, za katero sem kljub tež-
kim trenutkom vztrajala, da bi jo lahko vračala svojim 
staršem, prijateljem, pa še bolj sama sebi.

TINA BALTA: »Prevzela me je veliči-
na umetnosti!«
Najlepši trenutek tega izrednega 
leta 2020 je bilo potovanje v Firence. 

Potovanje sem nestrpno pričakovala in 
vneto pripravljala kljub temu, da sem bila 

v skrbeh, da bi mogoče odpadlo zaradi nepredvidlji-
vega večanja števila okuženih z virusom. K sreči sem 
uresničila svojo željo in se meseca avgusta odpeljala 
proti Firencam. Izkušnja je bila enkratna, najbolj pa 
mi je v spominu ostal trenutek, ko sem vstopila v 
Cappello dei Principi. Obisk teh kapel ni bil v prvotnem 
programu, kar me je sprva vznemirilo. Ko sem vstopila 
vanjo, me je prevzela veličina umetnosti, skrita v tem 
omejenem prostoru. Pred renesančno umetnino sem 
se počutila majhno in nepomembno. Predstavljala 
sem si dekleta svojih let, ki so nekaj 
stoletij pred nami hodila po tako 
okrašenih prostorih v razkošnih ob-
lekah in z vzvišenim obnašanjem. 
Obkrožale so me mogočne mar-
mornate strukture, kipi in sarkofagi, 
kjer naj bi počivali posmrtni ostanki 
nekaterih članov družine dei Medi-
ci. Podoben občutek sem imela tudi 
pred Botticellijevo Pomladjo ter 
Rojstvom Venere. Sprehajala sem se 
ob mogočnem Michelangelovem 
Davidu in opazovala vsak detajl na 
njem. Pozorno sem si ogledovala 
njegovo desno roko, ki izgleda 
skoraj resnična, da bi se me lahko 
dotaknila. Prav tako je tudi Botticel-
li ustvaril poslikave, ki bi jih lahko 
vsak gledal, ne da bi se jih naveličal. 

Človek je vedno potreboval umetnost, da bi izrazil 
svoja čustva, našel odgovore na svoja vprašanja ali do-
bil v njej zatočišče. Med tem potovanjem sem začutila 
izredno moč umetnosti. Firence so bile skupek enkrat-
nih utrinkov, ki so me nedvomno obogatili in prepri-
čali, da bom še bolj vneto dopolnjevala svoje znanje o 
umetnosti in njene vloge v zgodovini.

LUKA ŠTRUKELJ: »Najlepši trenutek 
leta je bil ponovno srečanje s sošol-
ci in prijatelji po prisilnem zaprtju!«
Od marca naprej smo bili hočeš 

nočeš prisiljeni biti doma. Nismo 
se smeli družiti. To marsikomu ni bilo 

všeč. Tudi meni ne. Žal je to stanje kljub manjšanju 
števila okuženih trajalo skoraj do konca junija. Lepo 
in spodbudno je bilo slišati, da se bomo lahko vsaj za 
konec šolskega leta srečali s sošolci. In res je bilo tako. 
To je bil res lep in težko pričakovan dan, ko sem po 
štirih mesecih spet videl svoje sošolce in prijatelje in 
se z njimi lahko v živo pogovoril. Upam, da bo ta čas 
druženja spet kmalu prišel. 

PETER SOBAN: »Spoznal sem, da se 
moč človeka kaže v tem, kako se zna 
po padcu spet postaviti na noge!«
Rojstni dan praznujem 15. februarja: 

letos je bilo to na dan, ko je bila na 
programu večja zabava na račun prihaja-

jočega pustnega časa. Seveda sem se je udeležil; vedel 
sem, da bo to idealna prilika, da se bom lahko srečal 
prav z vsemi prijatelji, poleg tega pa mi ni bilo treba 
ničesar organizirati. Vse je kazalo, da se bo večer zapisal 
v spomin, in res se je, a žal ne, kot sem prvotno priča-
koval: zabava se je izrodila in se spremenila iz tega, kar 
sem mislil, da bo – ena izmed najlepših noči nasploh 
–, v totalno nasprotje. Vrsta dogodkov me je spravila v 
slabo razpoloženje, nakar mi je zadnji presekal noge in 

me dokončno potrl. Nekaj tednov 
kasneje se je začela karantena, 
naenkrat sem imel preveč pros-
tega časa, ki sem ga žal začenjal 
posvečati samo razmišljanju, s ka-
terim sem še povečal svoje dvome 
in vprašanja, na katera nisem imel 
odgovorov. Prvič sem se izpovedal 
prijatelju 15. avgusta, ko sem bil 
vabljen na pojedino, ki jo je orga-
niziral. Spoznal sem, da je tudi sam 
občasno gojil tovrstne dvome in 
da me v bistvu razume: imel sem 
možnost ponovno odkriti, da ni-
sem sam. Prisegel je, da mi bo rad 
pomagal in res sem se z njegovo 
pomočjo vključil v novo družbo, 
kjer se počutim lepo. V nekaj 
mesecih sem se naučil  sprejemati 



se in biti srečen s tem, kar sem. 
Verjamem, da letošnje leto ni bilo 
najbolj posrečeno, ampak zame 
ima velik pomen; spoznal sem, da 
se moč človeka kaže v tem, kako 
se zna po padcu spet postaviti na 
noge. Danes sem hvaležen, da je 
bila pot strma in zahtevna; kdo 
ve, če bi brez te prav tako užival 
v razgledu na vrhu hriba, kot 
uživam sedaj.

CARLOTTA 
CUPPIN: »Lahko 
sem se poglobi-
la vase!«

Morda je pozitiv-
na plat tega leta ta, 

da sem imela veliko časa za razvoj 
same sebe, saj sem uspela določiti 
cilje, ki jih imam v življenju. Prej je 
bilo vse le velika zmeda, toda loc-
kdown mi je omogočil oddaljitev 
od zunanjega sveta in poglobitev 
v samo sebe, kjer sem ugotovila 

Jesenska narava se vsako leto pripravi 
na počitek. Na zasluženi zimski počitek. 

V tem letnem času se narava tako preobli-
kuje in prebarva, da nam na uho zašepeta svojo lepoto. 
Če ji pošteno prisluhnemo, bomo videli njeno fasci-
nantno prelivanje barv. 
Še posebej v tem času bi morali vzljubiti svoj dom. 
Morali bi postati pod trdnim, mogočnim hrastom in 
tam zanesljivo vdihniti duh svobode, ki nam ga samo 
jesenska umirjenost lahko ponudi. Vonj bomo začutili 
od nosnic do prstov na nogah. Začutili bomo tudi rahle 
in prijazno tople sončne žarke, ki se nam bodo še zad-
njič polegli po obrazu. Nagajiv vetrček nas bo pobožal 
in drhtavica nam bo šla po telesu. Staro in mlado drev-
je v naši okolici nam bo ponudilo vonj sreče, ki nas bo 
spremljala v mrzlih mesecih in nam ogrela srca. Trta z 
globokimi koreninami nam je že ponudila svoj sad, da 
si bomo v zimskem času lahko ogreli tudi dušo. Zasli-
šali bomo še zadnje petje ptic, preden se bo njihova 
čudovita melodija poslovila od nas do pomladi. 
Če pa bomo tisti umirjujoči tišini še pozorneje prisluhnili, 
bomo lahko videli še globljo plast darov narave, ki se jih 
vrjetno še nikoli nismo zavedeli. Veter bo zapihal in očis-
til temno zeleno, živo travo, ki si je komaj oddahnila po 
sušnem obdobju. Listje z dreves bo zaplesalo v vrtincih 
in po navideznih poteh, ki jih bo zarisalo v zraku, se bo 

uleglo na tla, kjer bo zaspalo. Če bomo res pozorni, bomo 
v daljavi zaslišali kristalno šumenje potoka, ki se ener-
gično in neustavljivo vali v svoji strugi in skrbi za živali v 
okolici. V nosnicah bomo verjetno začutili tudi prvi dim, 
ki bo ušel iz vaških dimnikov in se bo pomešal z zrakom.
Ko bomo eno z naravo, bomo lahko prisluhnili vsem 
drobnim glasovom, da se bomo počutili del vsega, prsti, 
gozda, ptic … To seveda ni najbolj enostavno. Samo če 
bomo naravi prisluhnili dalj časa, bomo lahko začutili 
njen najlepši del. Na začetku bomo samo začutili ta šepe-
tajoči glas, ki nas bo počasi ovil. Dotaknili se ga bomo in 
odprle se nam obodo oči. Zavedali se bomo, da narava v 
nevihtni tišini umira. Oči se nam bodo orosile od žalost-
nega veselja, kajti vedeli bomo, da je to nekaj večjega od 
nas, nekaj, česar ne moremo še popolnoma razumeti. 
Narava nikakor ne izgine, se samo obnavlja in mi imamo 
priložnost začutiti rojstvo, rast, staranje in smrt vsako 
leto. Le peščica ljudi na svetu to začuti. To so tisti ljudje, 
ki živijo sproščeno in z nasmehom na obrazu. Da, živijo 
v enkratni simbiozi z okoljem, ki jih obdaja. V štirih 
letnih časih z dušo vidijo, da smo mi tako majhen del te 
stvarnosti, da nimamo nobenega razloga, da bi se jokali 
in obupovali nas svojim življenjem, ki je tako ali drugače 
dar, ki ga moramo sprejeti in se veseliti ob njem.

Ivan Boškin

Misli ob jesenskem (korona)begu v naravo

veliko stvari, ki so pomagale moji 
notranji rasti in izboljšavi. 

VERONIKA TUL: 
»Odkrila sem, 
kdo so moji pravi 
prijatelji!«

Leto 2020 je res 
nesrečno leto, vendar 

sem v njem vseeno odkrila veliko 
lepih trenutkov. Ko je bil pust, 
sem se stalno srečevala s svojimi 
prijatelji in se z njimi zabavala, 
še posebno, ker so zaprli šole. V 
tem prostem času sem tudi bolje 
spoznala svoje prijatelje in prijate-
ljice in svojega sedanjega fanta. Z 
njimi sem se zelo zabavala, ampak 
ko smo morali ostati doma, sem 
se počutila samo. K sreči pa sem 
lahko prijatelje klicala vsak dan 
in se zanimala, kako je z njimi. Ko 
smo začeli z videopoukom, so nam 
profesorji nalagali preveč nalog in 
sem dobesedno norela, potem pa 

so se zavedeli, da tako ne gre in so 
drugače uredili, da sem dobila tudi 
prosti čas zase. Takrat sem odkrila, 
kako lepa je moja vas in kako lepa 
je narava okoli nje. Vsak dan sem 
hodila na sprehod in tudi v naravi 
delala naloge. Tudi moj brat je 
moral ostati doma in me je stalno 
dražil. Lotila sem se tudi telovad-
be, ker sem žal morala prenehati z 
 vadbo svojega športa, to je kotal-
kanja. Telovadba mi je zelo koristi-
la, ker sem tako ohranila gibčnost. 
V tem času sem tudi odkrila, kdo 
so moji pravi prijatelji, kdo pa ne, 
saj so se nekateri družili z menoj 
samo, ker niso vedeli, kaj bi dru-
gega počeli. Vseeno sem vesela, 
ker so pravi prijatelji ostali, skrbijo 
zame in se z njimi zabavam tudi v 
tej posebni situaciji.

Pripravila Julija Cotič v sodelovnju 
s Karin Mosetti, Jernejem 

Močnikom in Manuelom Gecem



UTEMELJITEV  KOMISIJE:
Drugo nagrado ex aequo za poezijo prejme pesem Čas hiti, ki je prispela pod geslom Sodelujem 
tudi jaz. Pesem v rimanih štirivrstičnicah nagovarja bralca s treznim pogledom na življenje 
sodobnega mladega človeka, ki se veseli življenja in mu prav zaradi hitrega tempa ni dolgčas.
Avtor je BOŠTJAN PETAROS, Znanstveni licej France Prešeren, 4. B.

Ko si (lani) napisal pričujočo na-
grajeno pesem, si bil v 4. razredu 
višje srednje šole. Je bil to tvoj prvi 
poskus ali si že večkrat kaj napisal? 
Sem že kdaj pisal pesmi za domače 
naloge.

Letos te torej čaka matura in zaklju-
ček višje šole. Gotovo razmišljaš o 
svoji bodočnosti. Bi svoje želje in 
načrte delil z bralci Rasti? 
V resnici sem še zelo negotov glede 
bodočnosti. Univerze nisem še izbral, 
verjetno pa bom študiral v Ljubljani.

Ukvarjaš se z mnogimi hobbyji in aktivnostmi, s 
katerimi razvijaš svoje talente. Ali misliš nadaljevati 
s tem udejstvovanjem? 
Kolikor bo to možno, ja, rad bi ohranil čim več dejavno-
sti, med katerimi predvsem petje in odbojko. V kolikor 
bom imel dovolj časa, bom morda nadaljeval tudi z 

 gledališčem, šahom in skavti, vendar 
nisem še prepričan, da mi bo uspelo.

Česa si za svoje življenje najbolj želiš? 
Sreče.

Kaj v ljudeh najbolj ceniš? 
Poštenost, iskrenost in dobro voljo.

Kaj meniš o čudnih časih, ki jih preživ-
ljamo ob covidu: kako ta čas preživ-
ljaš in ali misliš, da se lahko iz te 
izkušnje kaj naučimo? 

Mislim, da je treba biti čimbolj potrpežljivi, bolj se 
bomo držali ukrepov, prej bomo spet prosti. V tem 
času, ko nimamo drugih dejavnosti, si lahko vzamemo 
čas za stvari, ki so nam všeč, vendar za katere do sedaj 
nismo imeli časa. Te se razlikujejo od človeka do člove-
ka: nekateri radi berejo, drugi pečejo ali kuhajo, tretji 
slika … Skratka, izkoristiti moramo kanček prostega 
časa, ki ga imamo na voljo zaradi pandemije.

Kot sem že razumel davi,
čas se nikdar ne ustavi. 
Hočeš nočeš, to je to:

vedno je tako bilo.
  

Čas hiti
Že od nekdaj čas hiti;

življenje kratko se nam zdi.
Vendar to ni le slabo:

res, živeti je lepo,

Mnogi so si kdaj želeli,
da otroci bi ostali.

Dan za dnem se le igrali,
odgovornosti ne imeli.

a če čas ne bi hitel,
bi v nas dolgčas dozorel.

Torej uživaj brez skrbi
in pazi, da te čas ne prehiti.

Toda vemo, zrasli smo.
Bolj in bolj se staramo,
več od nas zahtevajo.
Oni lahko posedavajo.

Tokrat objavljamo prispevke v prozi in poeziji, ki so se na literarnem natečaju 
SLOVENSKEGA KULTURNEGA KLUBA, razpisanem v šolskem letu 2019 2020, 
uvrstili na drugo mesto

SLOVENSKI KULTURNI KLUB



Čas hiti …
6.30 zbudim se
stečem po stopnicah
dol padem na nos
nataknem si copate
zajtrk
mleko in kosmiči stuširam se
zobe si umijem oblečem si
majico
suknjič frizura
7.00
komaj pravočasno da zamudim  
ob 6.55 avtobus.

Temna je noč in 
stresa grom oblake
Dež in strela, dež in strela,
v temni noči se hrup razširi.
Dež in strela, dež in strela
bo kaj ostalo ob jutrišnji zori ?

Strela in dež, strela in dež,
v temni noči reka narašča.
Strela in dež, strela in dež,
oblak ledene naboje spušča.

Nenadoma pok,
nato samo tišina,
ni najmanjšega zvoka, ni joka 
otroka.

Nevihta se je končala.
Že vzhaja sonce,
svetloba se je vrnila.

Čas hiti …
Čas hitro mineva:
ob videoigri,
ob stripu,
ob dobrem fi lmu,
ob dirjanju s kolesi,
ob druženju s frendi;
tudi ob težki kontrolki.

UTEMELJITEV  KOMISIJE:
Drugo nagrado ex aequo za poezijo prejme 
cikel treh pesmi, ki so prispele pod šifro 
22Cfop22.  Prvi dve se odvijata v hitrem tempu 
izmeničnega glagolskega in samostalniškega 
izražanja, kar antitetično poudarja neizbežno 
hitenje, a tudi prijetno mladostniško preživljanje 
časa. Tretja se po razbesneli nočni nevihti 
zaključi s pomirjujočo podobo vzhajajočega 
sonca. Avtor je LUCA CORETTI, 1. znanstveni 
licej France Prešeren.

Kljub temu, da si mlajši od 
večine ostalih konkurentov 
pri literarnem natečaju Slo-
venskega kulturnega kluba, 
si osvojil drugo nagrado. Si 
bil prijetno presenečen ob 
novici, da si se na literarnem 
natečaju uvrstil med prve?
Bil sem presenečen, saj nisem 
pričakoval tako visoke uvrstitve.

Ali si se že v preteklosti preiz-
kušal v pisanju pesmi? Misliš, 
da boš svoj pesniški talent 
gojil tudi v bodočnosti?
Zelo uživam v pisanju poezij in 
rade volje sodelujem pri literar-
nih natečajih, zato bom ponovil 
take in podobne izkušnje. V 
prejšnjih letih sem sodeloval pri 
manjših literarnih natečajih, to-
krat pri Slovenskem kulturnem 
klubu pa je moj prvi resnejši 
poskus. 

Ali pišeš samo ob razpisih ali 
pa tudi zase?
Navadno ne pišem veliko zase, 
ob priložnosti pa sodelujem na 
razpisih.

Ti je všeč brati? Če ja – katero 
zvrst literarnih del?
Rad berem, posebno kriminalke 
in detektivke.

Kateri šolski predmeti so ti 
bližji?
Bližji so mi znanstveni predme-
ti, saj uživam med poukom � zi-
ke, matematike in naravoslovja, 
najraje pa se učim � ziko.

S čim se ukvarjaš izven šole?
Izven šole se ukvarjam s teni-
som ter obiskujem tečaj tolkal 
na glasbeni šoli.

Se boš udeležil delavnic 
ustvarjalnega pisanja, ki jih 
bo Slovenski kulturni klub 
priredil (verjetno po sple-
tu)?
Mislim, da bo to zelo zanimiva 
priložnost, verjetno se bom 
delavnic udeležil.

Kaj meniš o čudnih časih, ki 
jih preživljamo ob covidu: 
kako ta čas preživljaš in ali 
misliš, da se lahko iz te izku-
šnje kaj naučimo?
Ta čas preživljam pretežno 
doma, s pomočjo tehnolo-
ških naprav pa se na daljavo 
redno srečujem in zabavam s 
sošolci. Iz te izkušnje se lahko 
marsikaj naučimo, po mojem 
pa je največji nauk ta, da ne 
smemo podcenjevati svobo-
de premikanja.



UTEMELJITEV  KOMISIJE:
Drugo nagrado za delo v prozi prejme besedilo, ki je prispelo na natečaj pod šifro Vp12062018 z naslovom 
Srečna draga vas domača. Predstavitev domače vasi je istočasno živahen etnografski prikaz domače vasi, njene 
zunanje podobe, kulturne dediščine in običajev, po drugi pa doživeto pričevanje osebne navezanosti nanjo. V 
časih, ko splošni trend kaže, da se ljudje odpovedujejo zavezanosti svojim koreninam, učinkuje prisrčnost, ki veje iz 
besedila, osvežujoče in vzpodbudno. Avtor je MARTINA SOSIČ

Si zelo aktivna članica naše zamejske 
skupnosti. Katera izvenšolska dejav-
nost ti daje največje veselje?
Poleg študija imam v popoldanskih 
urah veliko dejavnosti. Sem skavtinja, 
gledališka navdušenka, poleg tega 
hodim na treninge v � tnes, tudi pojem 
v zboru Vesela pomlad. Občasno pišem 
članke za Rast, največje veselje pa mi 
daje prostovoljno delo. Sem neuradna 
tolmačka slovenskga znakovnega je-
zika v akciji Gluhi strežejo v planinskih 
kočah ter prevajam iz slovenščine v 
italijanščino material za isto akcijo (pod okriljem Planin-
ske zveze Slovenije).

Kako ti uspe opraviti vse, saj obiskuješ klasični licej, ki 
gotovo zahteva od tebe tudi dosti domačega dela?
Še sama se večkrat sprašujem, kako mi uspe. Organiza-
cija časa je ključ do uspeha. V preteklih letih sem morala 
zapustiti nekaj dejavnosti, ker mi je šola jemala zmeraj 
več časa. Mislim, da je treba vsako stvar delati z veseljem 
in s srcem, ker se drugače ne da.

Kot si povedala, se ukvarjaš z dobrodelnimi dejav-
nostmi; najbolj izstopajoča je znakovna  komunikacija 

za gluhe. Ali boš to dejavnost izbrala 
kot življenjsko poklicno pot?
Med različnimi željami je tudi ta, da bi 
vpisala študij specialne in rehabilitacij-
ske pedagogike v Ljubljani. Imam pa 
veliko zanimanj in veliko izbire; edino, 
kar vem, je to, da želim delati v stiku 
z ljudmi. Imam pa še več kot leto dni 
časa, da se odločim.

Družbene analize opozarjajo, da so 
v času koronakrize mladi prikrajša-
ni za socializacijo. Misliš, da imate 

na splošno dovolj priložnosti za komunikacijo in 
pogovore?
Res manjka človeški stik s sovrstniki. Mislim, da smo 
se v obdobju po prvem zaprtju zavedeli, kako so 
pomembni stiki, srečanja. Pred krizo je vladalo splo-
šno prepričanje, da imamo dovolj časa za vse, zato 
smo stvari odlašali; šele med karateno smo se zave-
deli pomembnosti majhnih vsakdanjih stvari. Način 
komunikacije se je zelo spremenil: od pogovorov po 
telefonu smo npr. prešli k sporočanju po Skypu, Meetu 
ali Zoomu. Priložnosti za komunikacijo je veliko, treba 
jih je samo izkoristiti. Med karanteno se da s skupnimi 
močmi narediti veliko in to sem sama tudi preizkusila.

Rodila sem se v Repnu, majhni vasi na meji s 
Slovenijo. To je nepoznana vas, ki šteje približno 
300 prebivalcev, ki v večini govorijo slovensko. Že 
od malih nog mi je ta vas pri srcu in to zato, ker sem 
jo morala vedno braniti. V šolskih spisih ali pa go-
vorih so me učitelji popravljali, da se nisem rodila 
v Repnu, pač pa v Trstu ali Tržiču. Razlagala sem, 
kako se je mama odločila, da se bom rodila v dnevni 
sobi, na tepihu ob kavču, in tako je tudi bilo. Ne-
štetokrat sta starša šla v ravnateljstvo osnovne šole, 
da bi na spričevalu imela zapisano, najprej šumnike 
za priimek, nato tudi pravilni kraj rojstva, a je bilo 
vsakič oboje spet zapisano napačno.

Vedno mi je bila všeč ideja, da v Repnu živi ena 
sama velika družina, saj če pogledamo priimke, so si 
vsi zelo podobni, ponavljata se Škabar in Purič. Babi-
ca in dedek sta imela prav ta dva priimka. Z leti sem 
spoznala, s kom sem v sorodstvu in s kom ne; tudi z 

Srečna, draga vas domača!
drugimi imam lepe prijateljske vezi, s tretjimi pa se 
družim ob vaških praznikih in posebnih priložnostih.

Prisotnost slovenščine je v tej vasi zelo pomemb-
na. Čeprav so se v zadnjih desetih letih v vas preselile 
nekatere italijanske družine, se tudi one trudijo, da 
bi se naučile slovenščine. Otroški vrtec in osnovna 
šola imata samo slovensko sekcijo, občinski delavci 
obvladajo vsaj osnove tega jezika, edino restavra-
cijo, ki jo imamo v vasi, upravlja slovenska, vaška 
družina. Italijanščina je prisotna le v vaški trgovini v 
srcu vasi, na glavnem trgu, ter v privatnih italijanskih 
jaslih. Slovenščina pa v večini primerov ni knjižna, 
saj prevladuje narečni jezik tudi v javnih ustanovah. 
Vseeno pa prave narečne izraze pozna le malokdo.

Vas se lahko pohvali s posebnimi gozdnimi 
stezicami, po katerih se lahko v miru sprehodimo do 
bližnjih vasi ali celo čez mejo. Radi se sprehajamo 
po njih, uživamo v naravi, gojimo vrtove, urejamo 

(dalje n)



pašnike in bežimo v »naše hribe«, kot jih mi ime-
nujemo, za trenutek miru. Hitro dosežemo Volnik, 
ki ima krasen razgled; ob lepem vremenu se razteza 
vse do Triglava; do Medvedjaka pridemo še hitreje. 
Tudi sama preživljam poletne večere v družbi pri-
jateljev po teh gozdovih, v katerih imamo možnost 
za igro, zasebni pogovor, trening v naravi, poči-
tek pod milim soncem, oddih ali prenočevanje na 
ogromnem travniku. Okolica je polna znamenitosti: 
kamnolomi, ki me spominjajo na pokojnega dedka, 
čigar last so bili, ali cerkev Marije Vnebovzete na 
hribu, obdanem z obzidjem, ki je nekoč služilo za 
obrambo pred turškimi vpadi.

Na srednji šoli sva s sošolcem razkazala vas 
našemu razredu. Organizirala sva poseben ogled, 
ki je trajal kar tri ure; prehodili smo celo vas, od 
enega konca do drugega. Sošolcem sva razkazala 
gozdne poti, kamnolom, mlake, arhitekturo, opisala 
vse običaje in razkrila nekaj vaških skrivnosti. Se-
veda je bilo največ zanimanja za mladinski krožek, 
ki deluje pod okriljem kulturnega društva Kraški 
dom, in za vse dejavnosti, ki jih organizira. Radi 
imamo žurke, zato je nastal »Bunker party«, to je 
žurka za Repence in prijatelje, »Kariola challenge« 
pa je tekmovanje z okrašenimi samokolnicami. 
Naša navada je tudi praznovanje 1. maja, ko se vsi 
mladi odpravimo na vojaško strelišče, kjer prespi-
mo in se nekaj dni zabavamo. Včasih organizira-
mo pustno skupino za sprevod, vsako leto imamo 
vaško pustno koledovanje in seveda, če nam uspe, 
tudi kraško ohcet.

Kraška ohcet je najstarejši vaški običaj, saj izha-
ja iz druge polovice 19. stoletja. Letos ga bomo po 
sedmih letih končno obnovili, saj se v teh letih ni 
javil nanj noben par. Po tradiciji se par poroči v tra-
dicionalni noši in po starem obredu. Letos se poroči 

moja sestrična, zato je letošnja, 51. izvedba kraške 
ohceti za našo družino še bolj pomebna. Prazno-
vanje traja pet dni in se zaključi na zadnjo nedeljo 
v mesecu avgustu. Na sredo je kot prva na vrsti 
uradna otvoritev praznovanj, na četrtek dekliščina 
in fantovščina ter zadnji ples bodočega ženina in 
neveste pred poroko, naslednjega dne je podoknica, 
ko fant po lestvi spleza skozi okno do ljubljenke, 
preizkušnjo pa otežkoči nevestina mati. To je dan, 
ko se par zadnjič vidi. V soboto pa nevestino doto 
– balo – pripeljejo na volih v ženinovo hišo. Tam jo 
pregledata starša in se pogajata z nevestinim bra-
tom. Tega igra mlad fant iz vasi. V nedeljo pa je na 
vrsti slavnostna poroka v vaški cerkvi na Tabru. Na 
ta dan se vsi oblečemo v noše, če jih le imamo, de-
kleta si spletemo kite in nadenemo ruto. Po poroki 
se vsi skupaj sprehodimo do glavnega trga, ker je 
slavnostni ples novoporočencev, skupinsko kosilo 
za vse noše, ženin in nevesta pa imata nekaj časa 
tudi za praznovanje z družino. Kasneje se prazno-
vanje nadaljuje s plesom pozno v noč.

Mladi imamo vsak svojo vlogo pri pripravi te 
slovestnosti. Treba je zgraditi slavoloke – to poč-
nejo fantje; dekleta pa izdelujemo papirnate rože 
ter s starejšimi ženami kuhamo domače štruklje 
za množico obiskovalcev (na nedeljo imamo okoli 
tisoč obiskovalcev) in še veliko drugega. Vsak dan 
so odprte »osmice« in nekatera okoliška društva 
kuhajo dobrote za to priložnost. Pet dni sploh ne 
spimo, ker plešemo do jutra z različnimi ansambli.

Moja vas se mi zdi prav idealna. Znani rek pra-
vi, da je povsod lepo, a najlepše je doma in zame to 
res velja! Živim v zelo srečni vasi in zato si želim, 
da bi tudi po poroki ostala v njej, da bi vzgajala 
svoje otroke v tako srečni, domači, prijetni, veseli 
in razigrani vasi.

NOVI LITERARNI, FOTOGRAFSKI  IN LIKOVNI NATEČAJ NOVI LITERARNI, FOTOGRAFSKI  IN LIKOVNI NATEČAJ NOVI LITERARNI, FOTOGRAFSKI  IN LIKOVNI NATEČAJ NOVI LITERARNI, FOTOGRAFSKI  IN LIKOVNI NATEČAJ 
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Slovenski kulturni klub razpisuje LITERARNI, FOTOGRAFSKI IN LIKOVNI NATEČAJ za letošnje šolsko leto. Posve-
čen je pisatelju Zorku Simčiču, drugemu starosti med slovenskimi pisatelji (leta 2021 bo stoletnica njegovega 
rojstva), Josipu Jurčiču ob 140-letnici smrti (Vlada Republike Slovenije je leto 2021 že razglasila za leto Josipa 
Jurčiča), obenem pa ne moremo mimo okrogle 30-letnice samostojne demokratične Slovenije. Kot vir navdiha 
bomo ponudili poleg citatov iz del omenjenih dveh literatov tudi nekaj citatovi iz  raznih literarnih domoljub-
nih del (objavljeni so na Facebook strani Slovenski Kulturni Klub).
Ob literarnem natečaju pa razpisuje SKK letos tudi fotografski in likovni natečaj na prosto tematiko.
Prispevke bodo ocenile tri strokovne komisije.
Tako kot prešnja leta velja razpis za mlade od 13. do 19. leta starosti. Rok za oddajo izdelkov bo zapadel 3. 
marca (na obletnico Jurčičeve smrti). Svoje prispevke pošljite na naslov: Slovenski kulturni klub – Literarni ali
likovni ali fotografski natečaj, Ul. Donizetti 3, 34134 Trst. Podpisani morajo biti le s šifro ali s psevdonimom; 
v ločeno zaprto ovojnico z isto šifro ali psevdonimom pa naj avtor priloži svoje ime in priimek, naslov, 
letnik rojstva, telefonsko šte vilko.
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