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Sergij Pahor

Mladike začenja 65. letnik neprekinjenega izhajanja. Čeprav številka ni posebno okrogla, menim, da je 
vendar tako velika, da se ob njej moramo zamisliti, saj potrjuje ugotovitev, da je Mladika najstarejša revija 
na Tržaškem. Dejstvo, da izhaja toliko časa, že samo po sebi dokazuje, da je nastala na zdravih temeljih in 
s pravimi nameni, saj sta ljudi, ki so jo ustanovili, vodila vera v ideale in neuničljivo moč duha ter neomaj-
no slovenstvo. Pa tudi pogum. Kar nekaj poskusov pred Mladiko in po njej je propadlo, ali imelo kratko 
življenje, zato moramo biti toliko bolj hvaležni skupini kulturnikov, ki so z veliko požrtvovalnostjo in 
vztrajnostjo zagnali zahtevno in ambiciozno pobudo. Nastala je na Tržaškem, vendar z namenom, da po-
stane povezovalni člen med zamejstvom, zdomstvom in matico kljub politično-ideološkim pregradam, ki 

so predolgo onemogočale njeno prosto 
širjenje v domovini.
Med ustanovitelji in prvimi pisci so 

bili kulturniki, šolniki, politiki, duhovniki, 
študenti, mnogi so že del naše krajevne 
zgodovine. Vsaj nekatere hočemo prikli-
cati v spomin, ker jim mora biti skupnost 
hvaležna za srčnost in nesebični trud: to 
so vsestranski organizator in gledališč-
nik Jože Peterlin, literarni kritik Martin 

Jevnikar, šolnik Maks Šah, duhovniki Lojze Škerl, Stanko Janežič in Dušan Jakomin, pesnik Vinko Beličič, 
publicist Franc Jeza. Vsi so že odšli po zasluženo plačilo, nazadnje tudi ravnatelj Aldo Stefančič, ki je umrl 
v letošnjem januarju in ki je – takrat še študent – zbiral naročnine za Mladiko kar na svojem domačem na-
slovu. V prvo številko so se zapisali še Mihael Jeras (tj. Janez Prepeluh), Ljubka Šorli, Bruna Pertot, Drago 
Štoka, Zdravko Ocvirk, Mirko Javornik, Rafko Vodeb, Franc Mljač, Glavko Turk, Vladi Danev, Gregor Pertot, 
Miranda Zafred.
Sam nisem bil pri začetkih Mladike. K reviji me je privabil Jože Peterlin. Postal sem pogost obiskovalec 

tiskarne Graphis in imel priložnost, da se pogovarjam z lastnikom, prijaznim gospodom Jurijem Štavar-
jem, ki je v mladosti tiskal Edinost, kakor tudi s takrat še mladim, a zdaj že pokojnim tiskarem Stuparjem. 
Tja sem odhajal iskat ali odnašat krtačne odtise za korekture. Tako sem revijo večkrat prebral, preden je 
bila dotiskana.
Mladika je od svojih začetkov bila in je še danes zvest spremljevalec dogajanja v širšem slovenskem 

prostoru z marsikdaj odmevnimi komentarji. Življenje in razvoj revije v tako dolgi dobi so spremljale razne 
pobude, ki so Mladiko obogatile in jo naredile za še bolj agilno sredstvo sodobnega komuniciranja, vezano 
na vrednote demokracije, dialoga in pluralizma. Priloga Rast privablja mlade sodelavce in je postala pravo 
jezikovno in kulturno vežbališče, vsakoletni natečaj za poezijo in novele pa ima že utečeno tradicijo v 
slovenskem literarnem prostoru.
Nenazadnje velja poudariti, da se je revija z leti razvila v pravo založbo, ki ima za sabo že več sto knjig in 

publikacij. Toda to je že druga zgodba.

»Mladika je od svojih začetkov 
bila in je še danes zvest 
spremljevalec dogajanja v širšem 
slovenskem prostoru z marsikdaj 
odmevnimi komentarji.«
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Živimo v času velikih sprememb 
na vseh ravneh življenja. Verjetno 
nikoli do sedaj človeštvo ni bilo tako 
usodno povezano med seboj. Vsi smo 
v istem čolnu in rešimo se lahko samo 
skupaj, z usklajenim delovanjem. 
Kriza, ki jo je povzročila pandemija 
COVID-19, je razgalila, da so številni 
procesi na globalni ravni in na lokalnih 
ravneh temeljili na nepoštenih in 
izkoriščevalskih temeljih. Na površje je 
prišlo tisto, na kar dolgo časa nismo bili 
pozorni. Zaslepljeni zaradi tehnološkega 
in materialnega napredka smo pozabili, 
kaj predstavlja resnični temelj našega 
sobivanja. Brez globalne pravičnosti, 
brez medsebojne povezanosti in za-
upanja med različnimi narodi ni mogoče 
zagotoviti mirnega sožitja. Zelo jasno je 
postalo, da neoliberalna paradigma eko-
nomije, ki prisega zgolj na načelo svo-
bodnega trga, ne zadostuje za reševanje 
krize, v katerem se je znašlo človeštvo 
danes. Potrebujemo držo solidarnosti in 
odgovornosti drug za drugega. Ne sme-
mo gledati samo na lastno blagostanje, 
ampak se moramo zavedati, da je naša 
lastna usoda prepletena z usodo drugih 
ljudi. Prav sedanja kriza nam daje jasno 
izkusiti, da se nihče ne more rešiti sam, 
ampak da se lahko rešimo le vsi skupaj. 
Žal je bil tudi v naši katoliški duhov-

nosti in morali v preteklosti prevelik 
poudarek na prizadevanju posameznika, 
da reši svojo dušo. V mnogih naših 
cerkvah lahko najdemo misijonske križe, 
na katerih je napis: »Reši svojo dušo!« To 
povabilo nas lahko napačno navaja na 
to, da je smisel moralnega življenja, da 

se posameznik izogiba velikih grehov in s 
tem poskrbi za lastno odrešenje. To bi bil 
izrazito osiromašen in v jedru napačen 
pogled na cilj naših življenjskih prizade-
vanj. Končni cilj človeka je izpolnjeno 
življenje v skladu z Božjo voljo, ki bo 
»v ljubezni obrodilo sad za življenje 
sveta«, kot pravi Drugi vatikanski koncil. 
Kot posamezniki smo poklicani, da 
prevzamemo odgovornost ne le za 
lastno življenje, ampak tudi za življenje 
družbe, v kateri živimo. Kot kristjani smo 
dolžni prevzeti svoj del odgovornosti 
za oblikovanje pravičnih družbenih 
struktur, ki bodo omogočale dostojno 
življenje vsem ljudem. Poklicani smo, 
da po svojih močeh zavzeto sodeluje-
mo pri graditvi Božjega kraljestva miru, 
pravičnosti, veselja in ljubezni. In to na 
različnih ravneh družbenega življenja 
– najprej seveda znotraj svoje družine, 
nato znotraj svoje lokalne skupnosti, 
svojega naroda, svoje države in končno 
na globalni ravni. Vsi ljudje smo med 
seboj bratje in sestre, saj imamo vsi 
enega nebeškega Očeta, zato smo tudi 
odgovorni drug za drugega.
In prav zadnja misel je vodila papeža 

Frančiška, da je sredi pandemije  COVID-19 
pozval verne katoličane in vse ljudi 
dobre volje k solidarnosti in vesoljnemu 
bratstvu. Že v katehezi 2. septembra 
2020 je izpostavil pomen globalne 
solidarnosti, ki zahteva spreobrnjenje 
našega dosedanjega načina mišljenja in 
življenja. Takole je nagovoril ljudi na Trgu 
sv. Petra: »Sedanja pandemija je razkrila 
našo soodvisnost: vsi smo povezani, drug 
z drugim, tako v slabem kot dobrem. 

Roman Globokar                                                                                        

NE ZGOLJ ZASE, AMPAK ZA VSE LJUDI
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Zatorej, da bi prišli ven iz te krize boljši, moramo to 
storiti skupaj, vsi, v solidarnosti.« Papež je spodbudil 
vernike, da presežejo usmerjenost zgolj nase in na 
svoje potrebe ter se v srcu vprašajo, ali mislijo tudi 
na potrebe drugih. V zaključku kateheze je izpostavil 
usodnost sedanje krize: če bomo izbrali pot solidar-
nosti, bo svet po pandemiji boljši, v nasprotnem 
primeru pa bodo stvari še slabše.
Mnogo bolj obsežno in konkretno se vprašanj o 

medsebojni povezanosti in odgovornosti vseh ljudi 
papež loti v zadnji socialni okrožnici z naslovom 
Vsi smo bratje (Fratelli Tutti – FT), ki jo je podpisal 
3. oktobra 2020 na grobu sv. Frančiška v Assisiju. 
Podnaslov okrožnice razodeva, da je posvečena 
»bratstvu in družbenemu prijateljstvu«.
S pojmom »bratstvo« je mišljena pripadnost 

vsakega posameznika skupni človeški družini. Ker 
imamo vsi ljudje enako dostojanstvo človeške 
osebe, smo vsi med seboj bratje in sestre. Papež 
Frančišek nas vabi, da bi skupaj sanjali kot ena 
človeška družina, »kot popotniki, zgneteni iz istega 
človeškega mesa, kakor sinovi te iste zemlje, ki 
gosti vse nas, vsakega z bogastvom njegove vere ali 
njegovih prepričanj, vsakega z lastnim glasom, vse 
brate!« (FT 8). Prizadevanje za vesoljno bratstvo pa 
ne spodbuja želje po uniformiranosti vseh ljudi in 
nasprotuje globalizaciji, ki bi želela izbrisati razlike 
med različnimi kulturami in ljudstvi. Papež izrecno 

zavrača »lažni univerzalizem«, ki zaničuje bogastvo 
posameznih kulturnih izročil in ljubezen do svojega 
lastnega naroda.
Prizadevanje za vesoljno bratstvo ima za cilj 

»živeti skupaj v sozvočju in miru, ne da bi morali 
biti vsi enaki« (FT 100). Zato je v podnaslovu 
okrožnice tudi beseda »družbeno prijateljstvo«, ki 
označuje pristno povezanost ljudi znotraj lokalnih, 
narodnih in državnih skupnosti. Papež jasno pove, 
da »ni hujšega odtujevanja, kot je okušanje izkore-
ninjenosti in tega, da nikomur ne pripadamo« (FT 
53). Če želimo živeti vesoljno bratstvo, se moramo 
zavedati bogastva lastne kulture. »Kakor se namreč 
ni mogoče pogovarjati z drugim brez svoje iden-
titete, tudi ni mogoča odprtost med narodi, če pri 
tem ne izhajamo iz ljubezni do zemlje, naroda in 
kulturnega bogastva« (FT 143). Zdrava ljubezen do 
svojega naroda in kulture pa ne vodi v zapiranje 
pred drugimi, ampak se odpira za dialog in boga-
tenje s strani drugih kultur v iskanju univerzalnih 
vrednot in vesoljnega bratstva.
Zelo podobno je razmišljal že naš pesnik France 

Prešeren, ki je v Zdravljici najprej nazdravil svo-
jemu narodu, nato pa vsem narodom sveta, da bi 
končno zaživeli med seboj v miru in prijateljstvu. 
Zdrava ljubezen do lastnega naroda ne nasprotuje 
prizadevanju za vesoljno bratstvo in sestrstvo vseh 
ljudi, ampak ga pravzaprav zares omogoča.

Ob novem letniku Mladike
Naša revija začenja svoj 65. letnik. Okrepili smo uredništvo in z veseljem pozdravljamo nekaj novih 

sotrudnikov. V tem letniku bodo tudi tri nove stalne rubrike. O šolskih vprašanjih bo razmišljala ravnate-
ljica Elizabeta Kovic iz Gorice, o krščanskem pogledu na družbena in moralna vprašanja pa profesor na 
Teološki fakulteti v Ljubljani dr. Roman Globokar. S prihodnjo številko bo prof. Magda Jevnikar začela 
predstavljati živeče zamejske likovne umetnike.
Rubriko Fokus tokrat posvečamo Slovencem v Argentini in različnim pogledom na življenje skupnosti 

v času pandemije, a tudi 75 let po koncu vojne in 30 let po demokratizaciji in neodvisnosti Slovenije. Po-
membni 30-letnici bomo v vsaki številki posvetili kak prispevek – tokrat v numizmatični rubriki.
Cena posamezne številke in letne naročnine se ni spremenila, vse naročnike pa prosimo, da jo kma-

lu poravnajo. To lahko storijo z bančnim nakazilom (podatki za to so na predzadnji strani platnic) ali po 
pošti. Poštni naročniki s to številko prejemajo obrazec za plačilo na italijanski poštni tekoči račun.
Mladika je v prosti prodaji v Tržaškem knjižnem središču v Trstu, v Katoliški knjigarni v Gorici in v trafiki 

na Dunajski cesti na Opčinah, v osrednji Sloveniji pa v knjigarni Družine na Krekovem trgu v Ljubljani.
Zaradi težav, ki jih povzroča pandemija, je vsaka nova Mladika od lanske številke 2-3 do danes brez-

plačno na spletu. Do nje pridemo na spletni strani Mladike preko te internetne povezave: http://www.
mladika.com/izdelek/revija-mladika/?orderby=date
Vse starejše številke od začetka leta 1957 do leta 2018 pa so na voljo na spletišču Digitalna knjižnica 

Slovenije, za katerega skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (www.dlib.si).
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n Inž. Komar, kot predsednik krovne 
organizacije povojne politične emi
gracije, Zedinjene Slovenije, imate 
širok pregled življenja Slovencev v 
Argentini. Kako doživlja pandemijo 
slovenska skupnost? Ali je nevarno, da 
se zaradi dolgotrajnega pomanjkanja 
stikov njeni člani oddaljijo?
l V Argentini smo preživeli kar osem 
mesecev karantene zaradi koronaviru-
sa. Ta svetovno najdaljša karantena je v 
prvi polovici kazala, da je uspešna, a v 
naslednjih mesecih se je pokazalo, da ni 
bilo tako, saj je število okuženih in mrt-
vih naraščalo iz dneva v dan. V zadnjih 
tednih je število primerov upadlo in je 
karantena počasi manj stroga. Sedaj 
smo v poletnem času in mislim, da mož-
nost, da smo na prostem, tudi pomaga.

Jure Komar

IZZIV, DA PREMISLIMO NAŠE CILJE 
IN REORGANIZIRAMO SVOJE SILE

SLOVENCI V ARGENTINI TRIDESET LET 
PO DEMOKRATIZACIJI DOMOVINE V 
ČASU PREIZKUŠNJE ZARADI PANDEMIJE

Vsa ta situacija je seveda zelo vpliva-
la na našo slovensko skupnost. Večina 
skupnosti živi na območju Buenos 
Airesa in Velikega Buenos Airesa. Tu je 
naseljenih okoli 80 % skupnosti, ostali 
rojaki so na zahodu v Mendozi in na jugu 
v Bariločah.
Vsi domovi, kjer se zbira skupnost, 

so bili zaprti do pred nekaj tedni. To je 
povzročilo, da so se konec marca vse 
dejavnosti prekinile. Ker se ni vedelo, do 
kdaj bo trajala karantena, je bila pano-
rama negotova. Ampak iznajdljivost je 
našla rešitev za nekatere dejavnosti, 
začela so se srečanja po spletu, počasi 
tudi slovenske osnovne šole, ponekod 
pevske vaje in tudi obletnice ter prosla-
ve. In končno tudi maše po spletu. Vsa 
komunikacija se je prenesla na splet in 

Naši rojaki v Argentini večinoma živijo na brezbrežnem območju Velikega Buenos Airesa, ki šteje 
več kot 14 milijonov prebivalcev. Če so starejši valovi primorskih, prekmurskih, beneških izseljencev 
precej oslabeli, izkazujejo pripadniki povojne politične emigracije in njihovi potomci tja do četrte 
generacije več kot 70 let po naselitvi pod Južnim križem zavidljivo narodno zavest in navezanost na 
slovenstvo, gojijo jezik, kulturo, verske in demokratične vrednote ter ohranjajo trdno organiziranost.

Težav gotovo ne manjka, na pandemijo, ki je ohromila svet, pa so odgovorili z iznajdljivostjo in 
optimizmom, pri čemer se pozna, da je v skupnosti dejavnih tudi veliko mladih.

Prvi letošnji Fokus zato posvečamo vrsti krajših razgovorov, da bi osvetlili različne vidike življenja, 
uspehe in težave skupnosti, ki živi 11.500 km daleč od nas. Kako je z njo 75 let po koncu tragedije 
vojne in revolucije ter 30 let po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije?

Zahvaljujemo se za sodelovanje vsem vprašanim, za dokumentarne fotografije pa smo hvaležni 
Marku Vombergarju, ki jih je posnel in rad dal na razpolago.

 ij
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omrežja in je lahko skupnost bila še na-
prej povezana. Tako močno se je poka-
zala potreba po slovenskem duhu.
Seveda to je trenutna rešitev v tej 

situaciji in ne vemo, kdaj in kako se bo 
vrnilo normalno življenje. Veliko pro-
jektov, ki so bili načrtovani za to leto, je 
padlo v vodo. Nekateri se bodo prenesli, 
upamo za leto 2021, drugi pa ne.
Kriza koronavirusa in tukajšnja poli-

tično-ekonomska kriza sta imeli učinke 
na vse domove in organizacije, finančne 
in socialne. Finance naših ustanov in 
organizacij so bile prizadete zaradi padca 
dohodkov (ni bilo dejavnosti), večjih 
stroškov, ker ni bilo dovoljeno vzdrževa-
nje prostorov (domov), in zaradi potrebe 
po novi tehnološki opremi. To se rešuje z 
nesebično pomočjo članov in s podporo, 
ki nam jo nudi Slovenija preko Urada za 
Slovence v zamejstvu in po svetu.
Kar je težje rešiti, so socialni učinki, saj 

imamo veliko starejših članov, ki si v tej 
situaciji ne upajo sodelovati v živo. Tudi 
ekonomska negotovost povzroča selitve 
članov domov v tujino, kar zmanjšuje 
delovne moči posameznih skupnosti.
Današnja situacija nam nalaga 

dolžnost večje povezave med domovi in 
organizacijami, da prebrodimo posle-
dice koronavirusa in podpremo najbolj 
potrebne člane naše skupnosti. Zato 
bo potrebno pregledati naše projekte, 
posodobiti nekatere organizacije, prera-
čunati finančne potrebe in gojiti veliko 
ljubezni do naših slovenskih korenin. To 
bo mogoče z voljo in delom vseh članov 
naše skupnosti.

n Zdaj doživljate, kot ste omenili, tudi 
nov val izseljevanja v Slovenijo, a tudi 
v Španijo in drugam. To se v manjših 
skupnostih, ki se zbirajo okoli sloven
skih domov in šolskih tečajev, verjet
no kar pozna.
l Da se to dobro razume, je treba 
 razložiti kontekst. Argentina je država, 
ki ima naravno bogastvo in bi lahko 
pridelala hrano za 400 milijonov ljudi, 
a ima politično kasto, ki samo skuša 
obogatiti na račun prebivalstva. Seveda 

so izjeme, a v zadnih 70 letih je peronis-
tična stranka zapeljala državo v več kriz. 
Največja kriza je bila leta 2001. Takrat 
se je prebivalstvo uprlo in hotelo izgnati 
vso politično kasto, a ta se je končno 
vrnila na oblast kot različica peronizma, 
imenovana kirchnerizem. Ta stranka je 
vladala 12 let (2003–2015). Megadeval-
vacija od 1 na 3 in mednarodne cene 
surovin, posebno soje in petroleja, so 
dovolile ekonomsko pomlad, ki jo je ta 
vlada izkoristila za oblikovanje distri-
bucijske politike in ogromno korupcije. 
Zaradi te »pomladi« so se iz sosednjih 

»Kriza koronavirusa in 
tukajšnja politično-ekonomska 
kriza sta imeli učinke na vse 
domove in organizacije.«

Zgoraj: prizor 
z Velikonočne 
akademije v Našem 
domu San Justo  
leta 2015;
slikanje po 
slovesni maši v 
buenosaireški 
stolnici leta 2016.  
V argentinski Cerkvi 
kar trije škofje 
izhajajo iz slovenske 
skupnosti.
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držav (Bolivija, Paragvaj in Peru) mnogi priselili 
v Argentino. Vsa ta politika pa je državo končno 
pripeljala v ponovno krizo. Leta 2015 je ta stranka 
izgubila volitve, nastopila je nova vlada bolj sredin-
skega mišljenja in skušala doseči zopet finančno 
in ekonomsko ravnovesje. Seveda, to se doseže 
s trdim delom in žrtvovanjem. Tega pa precejšnji 
del prebivalsta ni pripravljen storiti, zato je zopet 
nastopil kirchnerizem.
Ta kontekst ni vplival samo na ekonomijo, in-

vesticije in proizvodnjo, vplival je na izobraževanje, 
varnost in socialno porazdelitev. Brezposelnost in 
revščina sta nevarno zrasli. Vlada s socialnimi pod-
porami skuša rešiti to situacijo, ki se je v tem letu 
koronavirusa še poslabšala.
To je vzrok vala izseljevanja v Slovenijo in tudi v 

druge države v iskanju boljše kakovosti življenja, ne 
samo v ekonomskem smislu.
Seveda ima to velik vpliv na našo skupnost, ker 

so člani, ki odhajajo, aktivni udje naše skupnosti.

n Kje so danes organizirane slovenske skupnosti 
v Buenos Airesu in drugih krajih? Kako vidite 
njihovo prihodnost?
l Naša najbolj aktivna skupnost je danes organi-
zirana v šestih domovih, ki se nahajajo v Velikem 
Buenos Airesu. V mestu imamo še glavno Sloven-
sko hišo. Vsi ti domovi niso enako veliki po številu 
članov. Največji so danes Naš dom (San Justo), 
Slomškov dom (Ramos Mejia) in Slovenska Pri-
stava, srednje velika sta Slovenska vas v Lanusu 
in Slovenski dom v San Martinu, najmanjši pa je 
Slovenski dom v Carapachayju.
V notranjosti države pa sta Slovensko društvo v 

Mendozi na zahodu pod Andi in na jugu, tudi pod 
Andi, je Slovensko planinsko društvo v Bariločah.
Potomci Slovencev, ki so 

prišli v Argentino v prejšnjih 
selitvah, pred drugo svetov-
no vojno, so v krajih Bernal, 
Devoto, Rosario, Parana, 
Chaco in Cordoba, in tudi oni 
ohranjajo slovenske navade.
Sedanji kontekst nam 

predstavlja izziv, da premis-
limo naše cilje in reorganizi-
ramo svoje sile, da preživimo 
to izkušnjo in da po sedmih 
desetletjih še ohranimo živ 
košček Slovenije tu pod Juž-
nim križem.

n Decembra ste se v Ljubljani udeležili zasedanja 
Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po 
svetu. Kakšni so danes stiki z matično domovino, 
ne le na ravni oblasti in diplomacije, temveč tudi 
šolstva, kulture, Cerkve, športa in drugih vidikov 
življenja skupnosti?
l Stiki z matično domovino so se po osamosvojitvi 
počasi izboljšali in okrepili.
Glede šolstva so se vpeljali tečaji za učitelje, do-

bivamo gradivo za poučevanje, nudijo nam poletni 
tečaj slovenskega jezika za dijake srednješolskega 
tečaja, dostop po spletu do NUK-a itd.
Na kulturnem področju se je izmenjava pevcev 

in pevskih skupin, ansamblov, gledaliških skupin in 
umetnikov na splošno bistveno okrepila.
Na cerkvenem področju je po drugi svetovni 

vojni v Argentino prišlo visoko število duhovnikov, 
semeniščnikov in redovnic. Tudi tukaj so nastali novi 
poklici. Deloma so dejavni v argentinski Cerkvi (v Ar-
gentini imamo dva škofa in enega nadškofa sloven-
skega rodu), deloma so se vrnili v Slovenijo, in tako 
imamo danes za našo skupnost samo dva duhovni-
ka in enega začasno izposojenega iz Murske Sobote. 
Ta je današnja največja skrb in potreba, saj so stebri 
domov slovenske šole in slovenske maše. Upamo, da 
nam bo pri tem slovenska Cerkev v pomoč.
Naša skupnost je že od začetka veliko podpirala 

športno življenje, posebno odbojko in nogomet (ki 
je v Argentini glavni šport). Člani skupnosti so se 
odlikovali v raznih športih, danes imajo različne ar-
gentinske ekipe predstavnike slovenskega porekla 
(odbojka, rokomet, smučanje, nogomet itd.).
Tudi v športu se je izmenjava s Slovenijo okrepi-

la in danes so v Sloveniji tudi športniki, rojeni v naši 
»pampi«.
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n Gospa Grohar, Vi in Vaša družina ste 
zelo dejavni v cerkvenem občestvu 
Slovencev v Buenos Airesu. Kako ste 
doslej preživljali pandemijo, kako ste 
ostali povezani?
l Pandemija je močno okrnila versko 
življenje slovenske skupnosti v Argen-
tini. Vse dejavnosti so bile ukinjene za 
devet mesecev! Ostali smo povezani le 
preko interneta. Verski list Oznanilo in 
mesečna revija Duhovno življenje sta po 
zaslugi naših duhovnikov in njihovih po-
močnikov redno izhajala, a so ju mogli 
razdeliti šele meseca novembra.

n Slovence v Argentini, v katero je po 
vojni emigriralo kakih 80 slovenskih 
duhovnikov in kjer je nato zraslo toliko 
duhovnih poklicev, tudi škofov in misi
jonarjev, zadnja leta pesti pomanjkanje 
duhovnikov, ki bi se posvečali slovenski 
skupnosti. Kje in kako je danes organi
zirana duhovna oskrba v slovenščini?
l Zdaj imamo le dva duhovnika, ki 
redno duhovno oskrbujeta Slovence v 
Buenos Airesu, msgr. dr. Jureta Rodeta 
in g. Francija Cukjatija. Iz Slovenije smo 
izprosili še enega, g. Roberta Bresta. Po 
svojih močeh je tudi vedno pripravljen 
pomagati lazarist g. Toni Burja, pa tudi 
drugi duhovniki, ki imajo svoje argentin-
ske fare, občasno pomagajo.
Duhovniki ob nedeljah po vseh okra-

jih darujejo slovensko sv. mašo, pone-
kod tudi ob prvih petkih. Med karanteno 
so jo prenašali po internetu vsak dan.
Slovenske šole imajo verouk, kate-

rega poučujejo duhovniki in laiki, letos 
seveda preko omrežja.
Vsi Slovenci se zberemo na romanju 

v Lujanu in v Lourdesu, pri procesiji Sv. 
Rešnjega Telesa, pri počastitvi naših mu-
čencev, pri obredih velikega tedna in pri 
božični polnočnici. Takrat je petje bolj 

mogočno, saj ga vodijo pevske skupine 
in slovenski zbori.
Poleg verskega tiska duhovniki 

poskrbijo za letne duhovne vaje mladih 
in starejših. Lani je, žal, to odpadlo. Tudi 
obe slovenski zavetišči imata sv. mašo in 
spovedovanje v slovenščini.

n Kako je pri vas z vernostjo mladih?
l Vernost pri mladih je zelo raznolika. 
Nekateri poglabljajo odnos z Bogom v 
skupnosti in izven nje in potem poma-
gajo našim duhovnikom pri duhovnih 
vajah, srečanjih mladih in romanjih, 
nekateri pa so navidezno malo bolj od-
daljeni, a morda rastejo v veri v argen-
tinskih farah.
Razveseljujoče je tedensko mladin-

sko češčenje Najsvetejšega, ki je bilo v 
preteklih mesecih preko omrežja, prav 
tako kot kateheza za odrasle.

Nadica Kopač Grohar

PANDEMIJA JE MOČNO OKRNILA    
VERSKO ŽIVLJENJE

»Zdaj imamo le dva duhovnika, 
ki redno duhovno oskrbujeta 
Slovence v Buenos Airesu. Iz 
Slovenije smo izprosili še enega.«

Na prejšnji strani: 
pred cerkvijo Marije 
Pomagaj v sklopu 
Slovenske hiše v 
času pandemije;
verjetno najbolj 
obiskano letno 
druženje Slovencev 
v Argentini je 
marijansko 
romanje v Lujan. 
Na sliki je prizor 
s slovenskega 
romanja leta 2018.
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n Gospod Brula, v slovenski skupnosti 
v Argentini ste kot šolski referent Zedi
njene Slovenije odgovorni za osnovne 
šole. Kje je danes organiziran sobotni 
prostovoljni pouk za osnovnošolce in 
koliko jih je? Beležite upad ali narašča
nje vpisov?
l Osemletne slovenske osnovne šole v 
Argentini delujejo v slovenskih domovih. 
Naše osnovne šole pa imajo tudi vklju-
čene otroške vrtce. Otroke sprejmemo 
že v 3. letu starosti. Z vzgojitelji se igrajo, 
rišejo, pojejo in od mladih let vzljubijo 
dom in šolo. S 5. letom pa vstopijo v 1. 
razred osnovne šole.
Trenutno imamo pet šol v Buenos 

Airesu in eno v Bariločah. Te so: šola 
Franceta Balantiča v Našem domu v San 
Justu, šola Ireneja Friderika Barage v 
Slovenski vasi v Lanusu, Prešernova šola 
na Pristavi v Castelarju, Rožmanova šola 
v Slovenskem domu San Martin, šola 
Antona Martina Slomška v Slomškovem 
domu v Ramos Mejii in Aljaževa šola v 
Bariločah. Te šole in vrtce je preteklo 
leto obiskovalo 171 otrok, poučevalo pa 
je 67 učiteljev. Število otrok je zadnja 
leta približno enako, vsekakor jih je pa 
veliko manj kot deset let nazaj.

n Kako je z otroki iz mešanih zakonov 
in s tečaji ABC za špansko govoreče?
l Ne delamo razlik med otroki, če 
izhajajo iz mešanih zakonov ali če sta 
starša oba slovenskih korenin. Otroke 
starši vpišejo v slovensko šolo ali v tečaj 
ABC po slovensko. Starši odločijo, katero 
šolo bo otrok obiskoval. To pa odvisi od 
tega, ali otrok razume ali ne slovensko. 
Če nista oba starša slovenskih korenin, 
še ne pomeni, da otrok ne razume slo-
vensko. Lahko pa rečemo tudi obratno.
V Slovenski hiši deluje Jegličeva šola 

ABC po slovensko. Ta je bila prva v tej 

obliki in ima tudi največ otrok. V obliki 
tečaja ABC, pri čemer se slovenščina uči 
kot drugi jezik, je še pouk v Mendozi, 
Tucumanu, na Pristavi in v Našem domu 
v San Justu. Skupno je otrok v Jegličevi 
šoli in na tečajih ABC 79, učiteljev pa 22.
Tečaji ABC, o katerih govorim, so za 

osnovnošolske otroke, se pravi do 13. 
leta starosti. So pa še drugi tečaji za 
mlade in odrasle, ki pa ne delujejo pod 
okriljem šolskega referata Zedinjene 
Slovenije.

n Kako je pandemija udarila po šol
skih dejavnostih? Ali gojencem lahko 
kaj nudite tudi v tem – za vas – polet
nem času?
l Leto 2020 je bilo res za vse polno izzi-
vov. Voditelji šol smo pred koncem me-
seca februarja, kakor vsako leto, sestavili 
letni načrt in določili vse datume, za 
katere skupno odločamo: začetek pouka, 
prireditve in zaključek. Pa nas je teden 
pred začetkom pouka presenetila pande-
mija. Nismo imeli skupne maše. Zaradi 
državnih ukrepov smo morali ukiniti 
pouk. Situacija je kazala, da bo to dolgo 
trajalo. Dva tedna smo bili pozorni na 
navodila in napotke argentinskega mini-

Marcelo Brula

POUK NA DALJAVO VSAKO SOBOTO, 
IN TO ČEZ CELO LETO, V VSEH NAŠIH ŠOLAH

Spodaj: 
slovenski običaji 
se gojijo v 
družinah in tudi 
po slovenskih 
domovih. V 
Našem domu 
San Justo sta 
po velikonočni 
nedeljski maši 
vedno še zajtrk 
in nastop na 
odru. Ta prizor 
je z Velikonočne 
akademije leta 
2015.
Na naslednji 
strani: 
osnovnošolski 
otroci, ki so 
nastopili za 
argentinsko 
publiko v okviru 
predstavitve 
argentinskih 
priseljenskih 
skupnosti v 
mestu Buenos 
Aires leta 2016.
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strstva za šolstvo. Skupno z voditelji smo odločili, da 
ne smemo izgubiti stika s šolskimi otroki. Zato smo 
dva tedna po prvotnem datumu začeli s poukom na 
daljavo vsako soboto, in to čez celo leto. Učiteljice in 
učitelji so poskrbeli, da so otroci dobili učno gradivo. 
Počasi smo se vsi navadili na novi način učenja. Res 
je, da je bilo težje z najmlajšimi, a so starši priskočili 
na pomoč, in tako smo se lahko prilagodili situaciji. 
Brez pomoči staršev bi ne zmogli.
Duhovnik Robert Brest je organiziral veroučno 

uro vsako soboto zvečer. Pomagala sta mu gdč. Viki 
Selan in lazarist Toni Burja. Delovale so vse slo-
venske šole in otroci so pridno oddajali naloge in 
izpolnjevali kvize.
Meseca septembra, na praznik šolskega zavetnika 

bl. Antona Martina Slomška, smo pripravili skupno 
virtualno mašo. Zaključili smo proslavo z videopo-
snetkom, ki smo ga predvajali preko YouTuba.
Za zaključek šolskega leta so se omejitve ne-

koliko »olajšale«. Vsaka šola je organizirala svoj 
virtualni zaključek pa tudi obisk svetega Miklavža. 
Nekatere šole so to opravile tako, da je Miklavž 
obiskal otroke po njihovih domovih, za kar so starši 
preskrbeli prevoz. Drugod je bil Miklavž s svojim 
spremstvom 
v Slovenskem 
domu, družine pa 
so imele vsaka 
svoj urnik, da so 
lahko otroci videli 
svetnika in dobili 
blagoslov pa se-
veda tudi darila.

Za otroke, ki so končali osmi razred in s tem slo-
vensko osnovno šolo, pa smo pripravili sveto mašo 
v cerkvi Marije Pomagaj v Slovenski hiši. Povabili 
smo vse osmošolce in njihove družine. Po zahvalni 
maši smo jim podelili spričevala in diplome.
Letos bo nemogoče organizirati vsakoletne slo-

venske otroške kolonije v cordobskih hribih, ker to 
ni dovoljeno. Zato naši otroci ne bodo imeli nobene 
dejavnosti med počitnicami.

n Kakšne učbenike uporabljate? Koliko se učite
ljice in učitelji udeležujejo strokovnih tečajev v 
Sloveniji?
l Učbeniki, ki jih uporabljamo, so v večini prilago-
jeni našim otrokom. Uporabljamo to, kar vsak uči-
telj pripravi, in to odvisi od skupine oziroma znanja 
slovenščine v razredu. Nekateri učbeniki so nastali 
tukaj in jih je izdala naša osrednja organizacija Ze-
dinjena Slovenija. Druge pa smo dobili iz Slovenije, 
in to večinoma na tečajih za učitelje. Zavod Repu-
blike Slovenije za šolstvo nam je tudi radodarno 
posredoval gradivo. Mohorjeva družba in založba 
Družina tudi pošiljata knjige, ki jih prilagodimo 
našim razmeram.

V 70 letih se je seveda 
vse spremenilo. Zato 
delamo na tem, da spre-
minjamo učne načrte in 
programe. Imamo kar ve-
liko dela pred seboj. Res 
pa je, da ne vemo, kako 
bo letos, kakšni bodo 
ukrepi in če bomo lahko 
z otroki v šoli, ali pa bo 

treba nadaljevati pouk preko 
spleta. Nič ni gotovega.
Vsaki dve leti Urad Vlade 

RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu organizira seminar za 
učitelje slovenščine in drugih 
predmetov v slovenščini iz 
čezoceanskih držav. Tega se-
minarja se redno udeležujejo 
naši učitelji. Vpiše se več učite-
ljic in učiteljev in v veliki večini 
so vsi sprejeti na seminar. 
Skušamo pa doseči, da je vsaj 
eden iz vsake šole. Ti seminarji 
so zelo pozitivni in koristni. Na 
njih dobimo sodobna gradiva 
in se posodabljamo.

»Res je, da je bilo težje z 
najmlajšimi, a so starši priskočili 
na pomoč, in tako smo se lahko 
prilagodili situaciji. Brez pomoči 
staršev bi ne zmogli.«
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n Vi ste podravnateljica Slovenske
ga srednješolskega tečaja ravnatelja 
Marka Bajuka (SSTRMB). Večkrat ste 
v Slovenijo in tudi k nam v zamejstvo 
spremljali maturante skupine RAST 
(Roj abiturientov Srednješolskega te
čaja). V letu, ki se je izteklo, pa tega pri
jetnega obiska v Trstu in Gorici nismo 
doživeli zaradi pandemije. Kako je bilo 
sploh s tečajem v preteklem letu?
l Leto, ki se je izteklo, nas je iznenadilo 
na vseh področjih. Srednješolski tečaj 
ni bil izjema. čeprav smo načrtovali 
posebno, jubilejno leto – za tečaj bi 
moralo biti to že 60. leto delovanja –, 
nam je pandemija prekrižala vse načrte. 
Profesorji smo se še lahko srečali na 
prvi seji, na kateri smo se dogovorili 
za letni šolski program. Prvo soboto 
v mesecu marcu se je na sprejemni 
izpit za prvi letnik predstavilo petnajst 
mladih. Naslednjo soboto so dijaki vseh 
letnikov prišli k vpisovanju. Začetne 
svete maše pa nam že ni uspelo izvesti 
zaradi omejitve pri številu udeležencev. 
Maturanti so se med šolskimi počit-
nicami pripravili, da bi pri sveti maši 
vodili petje. Začetek zadnjega letnika na 
tečaju so zaznamovali tako, da jih je g. 
Robert Brest nagovoril, z njimi molil za 
lepo pripravo na potovanje v Slovenijo 
in jim podelil blagoslov.
V naslednjih dneh so v Argentini, kot 

drugod po svetu, vpeljali karanteno, ki 
je bila izredno dolga. V pričakovanju 
na skorajšnje snidenje v učilnicah smo 
se profesorji v prvem polletju odločili, 
da ne bomo uvedli pouka na daljavo. Z 
dijaki smo navezali stik preko elektron-
ske pošte in jim poslali gradivo raznih 
predmetov, ki so ga doma obdelali. 
Ker smo se zavedali, da smo se zna-
šli v izrednih razmerah, ki so tako na 
osebni kot na družinski ravni povzro-

čale  nemalo  stresa in skrbi, smo želeli 
družine dijakov na tak način vsaj malo 
razbremeniti.
V drugem polletju pa smo se v pro-

fesorskem zboru zaradi dejstva, da se je 
stanje podaljšalo in da glede šolstva še 
danes ne vemo točno, do kdaj bo traja-
lo, odločili za pouk v živo preko raznih 
aplikacij. Večina dijakov je pobudo z 
veseljem sprejela, saj so stik z vrstniki in 
s profesorji že malo pogrešali.
Šolsko leto 2020 smo, tokrat izred-

no, zaključili na praznik Brezmadež-
ne. Ker socialna srečanja še niso bila 
dovoljena, smo se na SSTRMB odločili 
za darovanje poslovilne svete maše za 
petošolce. Svete maše so se udeležili 
abiturienti 49. RAST-i in njihove druži-
ne. Ob koncu mašne daritve je petnajst 
petošolcev prejelo diplome ob zaključku 
 pomembne  srednješolske dobe.  Srčno 

»Srčno želim in upam, da bo lepa 
skupina maturantov načrtovano 
potovanje po Sloveniji meseca 
maja in junija lahko izpeljala.«

Tatjana Modic Kržišnik

KO SE MLADI ZNAJDEJO V SLOVENSKEM OKOLJU, 
JIM SLOVENSKA BESEDA KAR SAMA STEČE

Profesorski zbor 
Slovenskega 
srednješolskega 
tečaja ravnatelja 
Marka Bajuka na 
sliki iz maja 2019



MLADIKA  1-2 • 2021  |  13

FOKUS

želim in upam, da bo lepa skupina 
maturantov načrtovano potovanje po 
Sloveniji meseca maja in junija lahko 
izpeljala. Vsa žalost, negotovost in skrb 
preteklega leta naj jim bodo povrnjene z 
veselimi in radostnimi trenutki, polnimi 
lepih doživetij.

n Maturanti na srednješolskem tečaju 
so obenem maturanti na državnih ali 
zasebnih srednjih šolah v Argentini. Je 
zanje koristen intenzivni tečaj sloven
ščine v Ljubljani v času obiska RASTi 
v domovini? Ali potem nadaljujejo s 
študijem, ali iščejo zaposlitev? Kakšne 
študijske smeri izbirajo? Ali se mladi 
Slovenci iz Argentine vpisujejo na 
univerze v Sloveniji?
l Intenzivni tečaj slovenščine v Ljublja-
ni ali Mladinska poletna šola slovenske-
ga jezika naše dijake izredno obogati. 
Po petnajstih letih šolanja na sobotnih 
osnovnih šolah ter na srednješolskem 
tečaju imajo še posebno priložnost, 

da izpopolnjujejo svoje znanje. Našim 
dijakom je znanje slovenščine sa-
moumevno, vendar se velikokrat zgodi, 
da se težko spustijo v pogovor, ker v vsa-
kodnevnem življenju ni časa za sloven-
ski jezik. Otroci večji del dneva preživijo 
v argentinskem okolju, v argentinski 
družbi. Ko se znajdejo v slovenskem 
ambientu, pa jim slovenska beseda kar 
sama steče, in se temu še sami čudijo. 
To sem z velikim veseljem doživela, ko 
sem jih spremljala na potovanju.
Ob koncu srednje šole večina mladih 

nadaljuje s študijem, veliko se jih istočas-
no tudi zaposli. Močno si želijo postati 
samostojni, zato posvečajo veliko dela 
in truda, da to dosežejo. Študijske smeri 
izbirajo po lastnih interesih. Dijaki imajo 
že na srednjih šolah možnost izbiranja 
študijske poti, tako da jim je potem lažje 
izbirati fakultete za nadaljnji študij.
Da se odločijo za študij na univer-

zah v Sloveniji, so zaenkrat še izjeme. 
Odločajo se morda le za krajše tečaje. V 
Slovenijo se mladi Slovenci iz Argentine 
selijo po končanem študiju na argentin-
skih univerzah.

n Ali iz vrst gojencev Srednješolskega 
tečaja prihajajo novi učitelji in profe
sorji za slovenske šole, aktivni kul
turni in javni delavci, nove slovenske 
družine?
l Srednješolski tečaj pripomore k vzgoji 
novih učnih moči za slovenske sobotne 
šole, novih profesorjev za tečaj in novih 
voditeljev za vse domove in društva. 
Med cilji srednješolskega tečaja je goje-
nje slovenske zavesti med dijaki. Pri po-
uku mladi argentinski Slovenci utrjujejo 
svojo narodno, jezikovno in kulturno 
identiteto. S poglabljanjem narodne za-
vesti pa narašča tudi pripadnost aktivni 
slovenski skupnosti. Iz lastne izkušnje 
lahko povem, da me globoka hvaležnost 
do mojih predhodnikov nagiba k sodelo-
vanju pri raznih dejavnostih v skupnosti. 
Dijaki se med seboj tudi prijateljsko 
povežejo. Tako se je večje število nekda-
njih abiturientov poročilo z nekdanjimi 
prijatelji in znanci s tečaja.

»Otroci večji del dneva preživijo 
v argentinskem okolju, 
ko se znajdejo v slovenskem 
ambientu, pa jim slovenska 
beseda kar sama steče.«

Maturanti 
Slovenskega 
srednješolskega 
tečaja ravnatelja 
Marka Bajuka 
iz leta 2019 
na dvorišču 
Slovenske hiše 
z nekaterimi 
profesorji
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n Kot aktivna članica slovenske skupnosti v Ar
gentini, odvetnica in zadnja leta glavna urednica 
lista Svobodna Slovenija imate dober pregled 
nad življenjem skupnosti. Večkrat ste kje pove
dali, da izraz »slovenski čudež v Argentini« ni 
pravilen izraz.
l Izraz »slovenski čudež v Argentini«, s katerim 
je prvi poimenoval našo skupnost Taras Kermau-
ner, je kmalu naletel na razne kritike in pomisleke.
Beseda čudež opredeljuje nekaj, česar ni mogo-

če razložiti. Dogodek, ki je izvzet iz zakonov narave. 
Priznam, da naziv zvezi pesniško, realen pa vseka-
kor ni. Slovenska skupnost v Argentini se ni »zgo-
dila«, nastala je 
kot bogat sad dela 
številnih Sloven-
cev, kot posledica 
odločitev, truda, 
načrtov, molitve, 
želja, trp ljenja, 
upanja …
Sploh je generacija, 

ki je skupnost ustvarila, 
v svojem življenju doži-
vela kaj malo čudežev, 
lahko bi rekli, da jim je 
bilo odvzetega veliko 
več, kot so kadarkoli 
prejeli. Trdo so delali 
in na neki način jim 
beseda »čudež« jemlje 
zasluge za vse, kar so 
dosegli.

n Pred 30 leti se je z 
demokratizacijo v do
movini in razglasitvi
jo slovenske države 
marsikaj spremenilo 
tudi za slovensko 
zdomstvo. Po eni 
strani so se izpolnile 
dolgoletne želje, po 
drugi je zmanjkal 

»nasprotnik«, zaradi katerega je bilo treba vedno 
znova utemeljevati svoj pogled na polpreteklost 
in utrjevati svoje vrednote. No, dejansko je bilo 
glede tega tudi veliko razočaranj, pa vendarle: 
kako si je zdomstvo »preuredilo« cilje in kako 
jih  uresničuje? Katere so vrednote, ki ostajajo v 
ospredju? Kako pri tem sodelujejo mladi?
l Samostojna Slovenija je bila želja številnih Sloven-
cev po svetu. Proces osamosvojitve je bil za organi-
zirano skupnost v Argentini zgodovinski izziv, ki mu 
je bila nedvomno kos, uspešno je izpeljala svoj delež 
v tistih kriznih časih. Prav okrogla 30. obletnica bo 
dobra priložnost, da ponovno izpostavimo vse, kar 

smo v tistih časih 
naredili v pomoč 
novi državi.
Ta novost lastne 

države je v prvem 
trenutku vzbudila 
novo navdušenje, 
čeprav nova slika 

domovine ni bila taka, kot si 
jo je marsikdo prej zamišljal.
Istočasno se je bilo treba 

spopadati z generacijskimi 
spremembami, z utrujenost-
jo starejših, z upada njem 
zanimanja mlajših generacij.
Zanima Vas, kako je vse 

to vplivalo na naše vred-
note. Osebno nikoli nisem 
čutila, da bi naša skupnost 
potrebovala »nasprotnika«. 
Vsekakor ga ni sama zgradi-
la z namenom obvladovanja 
ljudstva, čeprav je nastala 
iz posebnih zgodovinskih 
okoliščin. Skupnost ni na-
stala samo »proti« nečemu 
(komunizmu), ampak tudi 
»za«, in te pozitivne vredno-
te so bile predvsem vera in 
slovenstvo, ki ju še vedno 
cenimo in ohranjamo.

Mariana Poznič Mazieres

V NAS JE ŠE VEDNO ŽIVA SPOSOBNOST 
PRILAGAJANJA NOVIM IN NEUGODNIM RAZMERAM

»Skupnost ni nastala samo "proti" 
nečemu (komunizmu), ampak tudi 
"za", in te pozitivne vrednote so 
bile predvsem vera in slovenstvo.«
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n Kako je s slovenski
mi mediji v Argentini? 
Kar zadeva revije in 
časopise, je treba 
ugotoviti, da jih je kar 
nekaj v zadnjih 30 letih 
utihnilo. Nekateri, tudi 
tednik Svobodna Slo
venija, so se uspešno 
vključili tudi v svet 
elektronskih medijev. 
Pandemija je poka
zala, da imate izvirne 
zamisli in spretne izva
jalce tudi za virtualne 
sporede in prenose v 
živo. Kakšno je stanje 
slovenskih  medijev 
danes?
l Proces spreminjanja 
in žal tudi upadanja 
števila in kvalitete 
slovenskega tiska v 
Argentini se je ver-
jetno začel že prej. 
Težko se je izogniti 
posledicam teka 
časa v skupnosti, 
ki že desetletja 
nima pritoka novih 
članov iz matične 
domovine. Prva je med mlajšimi zače-
la pešati kakovost slovenščine, vsakič 
manj slovenskih potomcev ohranja 
zadosti kvaliteten jezik, da lahko v njem 
tudi (brez večje pomoči) piše. Sicer je 
pa veliko dejavnikov vplivalo na to, da 
so razne publikacije z leti prenehale 
izhajati in da je nekoč bogato tiskovno 
ustvarjanje danes bolj omejeno.
Pojavu spleta in svetovnega omrežja 

smo se prilagodili z zamudo, čeprav 
je hitro postalo jasno, da gre svet v to 
smer, da je predvsem za skupnost, ki je 
od matice zemljepisno oddaljena, splet 
odlično orodje.
Kmalu po letu 1990 je bilo nekaj 

poizkusov z raznimi društvenimi splet-
nimi stranmi, a nismo jih uspeli pravilno 
aktualizirati in vzdrževati. Potem so se 
pojavila socialna omrežja, ki so zahteva-

la manj strokovnosti, in 
preselili smo se tja.
Šele leta 2017 

smo začeli objavljati 
naš tednik Svobodna 
Slovenija na spletu. 
Kolikor vem, je do danes 
edini med mediji v 
Argentini, ki je storil ta 
korak. Izziv je bil velik, 
a prepričani smo, da 
je bil ta korak nujen. V 
sedanjih razmerah mora 
naša skupnost iskati 
načine, da se približa 
Slovencem okoli po 
svetu, in splet je pri tem 
nedvomno zlato orodje.
Leto 2020 in pandemi-

ja sta nam to še dodatno 
potrdila. Obvezno za-
prtje vseh naših domov 
je bilo hud udarec, ker 
sta bili do sedaj osebno 
srečanje in čim večja 
udeležba bistveni v vseh 
naših dejavnostih. Skozi 
leta smo se za to trudili, 
zdaj pa sta nas doletela 
virus in socialna razdalja!
In smo se preselili na 

splet. Svete maše, sobotne šole, kultur-
ne dejavnosti in prireditve, vse se je v 
letu 2020 dogajalo virtualno. Z mladimi 
na čelu smo (si) dokazali, da je v nas 
še vedno živa sposobnost prilagajanja 
novim in neugodnim razmeram. Raz-
lične generacije so združile svoje moči, 
da smo to dosegli: starejši so prispevali 
znanje in izkušenost, mlajši pa inovativ-
nost in tehniko. Zavedamo se, da je to 
le rešitev za čas krize, da je bodočnost 
trenutno uganka za ves svet.
Omejitve zaradi pandemije se bodo 

verjetno še nekaj časa nadaljevale in 
težko je napovedati, kakšne bodo posle-
dice te krize za našo skupnost. A mislim, 
da smo pripravljeni, da se bomo z njimi 
iskreno soočili in se še enkrat prilagodili 
novemu svetu.

»Težko se je izogniti posledicam 
teka časa v skupnosti, ki že 
desetletja nima pritoka novih 
članov iz matične domovine.«

Na prejšnji stra
ni: tednik Svo
bodna Slovenija 
izhaja tako na 
spletu kot s tiska
nimi izdajami. To 
je lanska tiskana 
številka 14.
Zgoraj: ena iz
med zadnjih več
jih prireditev je 
bila 8. decembra 
2019, ko so otroci 
prejeli prvo sveto 
obhajilo v cerkvi 
Marije Pomagaj.
Na naslednji 
strani: najno
vejša številka 
revije Slovenske 
kulturne akcije 
Meddobje, skup
na številka 1–4 
letnika 2020
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n Gospod Mizerit, lani spomladi ste v Trstu za 
svoje življenjsko delo na kulturnem področju 
med Slovenci v Argentini prejeli 57. literarno 
nagrado Vstajenje. Dolgo ste urejali tednik 
Svobodna Slovenija, že dobrih 15 let pa urejate 
revijo Slovenske kulturne akcije Meddobje. Kako 
je z literarnim in esejističnim ustvarjanjem med 
Slovenci v Argentini danes?
l Lahko bi dejal, da položaj nikakor ni rožnat. Če 
sledite naši kulturni reviji Meddobje, lahko vidite, 
da je poezija argentinskih ustvarjalcev še vedno 
živa. Proza pa bi potrebovala kisika, saj je še pri-
sotna, a pretežno v prevodih. Razvoj časa je neiz-
prosen. Drug za drugim so odšli tisti, ki bi še lahko 
literarno ustvarjali. Kakšen izjemen primer nas 
razveseli z občasno stva-
ritvijo, a to ne zadostuje. 
Da ni močnega prirastka, 
pa je posledica pred-
vsem splošnega jezikov-
nega nazadovanja.
Nekaj podobnega je 

z esejističnim ustvarja-
njem. Poseben primer 
se pojavi od časa do 
časa, denimo Martin Sušnik na 
področju filozofije. On pripada 
delno drugemu, delno tretje-
mu rodu. Sicer se ustvarjalno 
trudimo tudi vsi člani odbora. 
Vendar, če primerjamo seda-
nje stanje z začetki Slovenske 
kulturne akcije leta 1954, 
moramo iskreno priznati, da 
je nazadovanje skrajno. Oni so 
bili del slovenskega predvoj-
nega kulturnega vrha. Tisti, ki 
smo danes dejavni, smo vsi že 
ali odraščali ali večinoma bili 
rojeni v Argentini.
To stanje moramo sprejeti 

kot naraven razvoj, ki je lasten 
emigracijskim skupnostim 
vseh narodnosti. Povsod se 

jezik hitro izgublja. Pri nas se ohranja še v četr-
tem rodu. To je del tako opevanega »slovenskega 
čudeža v Argentini«. A jezikovna raven tretjega in 
četrtega rodu ne zadostuje za literarno ali esejistič-
no ustvarjanje. Je pa tudi opazen pojav, da tisti, ki 
so najbolj nadarjeni in obvladajo jezik, izberejo kot 
cilj svojega delovanja in ustvarjanja Slovenijo. Za 
vsakim, ki odide, ostane praznina. A to vzamemo 
kot naš prispevek materi Sloveniji.

n Knjižna slovenščina je že v zamejstvu, kaj šele 
v zdomstvu nedvomno problem. Ohranjate vezi 
tudi s tistimi, ki se odločajo za jezik večine?
l Seveda. Namen Slovenske kulturne akcije in 
predvsem Meddobja je povezovati in biti glas vseh 

ustvarjalcev sloven-
skega rodu. Na tem še 
posebej delamo. Kar 
nekaj je objav ustvar-
jalcev, ki ne obvladajo 
več jezika, a so prisot-
ni v prevodih. To se 
bo s časom moralo še 
ojačiti. So celo primeri, 
ko kak avtor obvlada 

govorni jezik, a to ne zadostuje, 
ali pa si dotični ne upa literarno 
ustvarjati v slovenščini. Enako, 
ali še bolj jasno, je to stanje na 
znanstvenem področju, kjer 
nam je slovensko strokovno 
izrazoslovje vsaj delno nezna-
no in se je težko dokopati do 
sodobnega besedišča.
Poleg tega je opazno, da se 

naši mlajši rodovi, ko izbirajo 
področje svojega življenjskega 
delovanja, ko študirajo ali že 
 delujejo, nagibajo bolj k prak-
tičnim vedam, gospodarstvu, 
podjetništvu; manj pa se posve-
čajo humanističnim znanostim. 
Tudi to ima svoj vpliv na kultur-
no ustvarjanje v skupnosti.

»Pri nas se jezik ohranja še 
v četrtem rodu. A jezikovna 
raven tretjega in četrtega 
rodu ne zadostuje za literarno 
ali esejistično ustvarjanje.«

Tone Mizerit

NA BRANIKU SLOVENSKE KULTURE
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n Slovenska kulturna akcija ima mla
do vodstvo, ki želi ohranjati in razvija
ti njeno bogato kulturno tradicijo. Ob 
literaturi so tu še likovna umetnost, 
predavanja iz raznih humanističnih in 
drugih strok.
l Moramo upoštevati, da tudi številčno 
upadamo. Predvsem nas ni veliko, ki smo 
pripravljeni darovati svoj čas in napor 
na tem področju. Preteklo leto pa nas je 
še posebej prizadelo, ker je naša skoraj 
neskončna karantena pretrgala niz kul-
turnih srečanj. Pripravljamo pa naš vstop 
na internet in to je ravno sedaj v teku. 
Omenil bi še kulturni bilten Glas, ki ima 
tudi svojo tradicijo. Želimo pa še posebej, 
tako Akcija kot Meddobje, ohraniti pove-

zovalno poslanstvo med ustvarjalci celot-
nega slovenskega kulturnega prostora: 
matice, zamejstva in izseljenstva.
Opozarjate na likovno umetnost. Prav 

to je področje, kjer se mladina ustvar-
jalno najbolj udejstvuje. Lepo število 
mladih čuti umetniške nagibe in v tem 
pogledu jih skušamo spremljati, podpi-
rati in vključiti v naš krog delovanja.
Vsekakor naš položaj res ni rožnat. 

S skromnimi sredstvi in sposobnostmi 
skušamo ohranjati in razvijati tradicijo 
Slovenske kulturne akcije. Brez dra-
matiziranja in v optimističnem duhu si 
predstavljam, da je ta naša skupina neke 
vrste »mrtva straža« na braniku sloven-
ske kulture v Argentini.

n Gospod Zupan, Vi ste podjetnik in častni 
konzul Republike Slovenije v Buenos Airesu. 
Kako gospodarsko stojijo naši rojaki v Argentini? 
Imajo svoja podjetja in pisarne, je veliko brezpo
selnih? Imajo v glavnem lastne domove, ali jih 
imajo v najemu?
l V Argentini nismo 
izvzeti iz svetovne 
krize, ki jo ves svet 
trpi zaradi korona-
virusa. Poleg tega 
imamo pa še svojo.
Argentina doživ-

lja čas rastočega 
političnega, družbe-
nega in predvsem 
moralnega konflikta. Razlike med vlado in opozicijo 
so vedno globlje, to imenujemo »razpoka«. To pa 
prinaša resne posledice tako v političnem kot v 
gospodarskem in družbenem življenju. To pa slabo 
vpliva tudi na naše rojake.
Po predsedniških volitvah leta 2019 in zmagi 

sedanje vlade se je trg odzval negativno in v nekaj 
dneh povzročil 50-odstotno devalvacijo argentin-
skega pesa v primerjavi z ameriškim dolarjem.
Sedanja vlada se oddaljuje od Evrope in ZDA. 

Ob tem pa ne goji ravno dobrih odnosov s svojimi 
zavezniki iz Mercosurja (Brazilijo, Paragvajem in 

Urugvajem), kar ovira 
vsako priložnost za 
uspešno regionalno 
politično in gospodar-
sko sodelovanje.
Tem zapletenim 

razmeram je treba 
dodati še pandemijo 
covid-19 in negativne 
učinke več mesecev 

dolge karantene (osem mesecev brez prekinitve, 
najdaljše na svetu), ki je imela edini namen, da se 
prepreči kolaps zdravstvenega sistema.
Hkrati se je brezposelnost povečala na 13 % z 

napovedmi, da bo še rasla, tako tudi revščina, ki 
trenutno prizadeva 41 % prebivalstva.

Heri Zupan

PODJETNIKI S PODJETNIŠKIM DUHOM VEDO, 
KAKO RAZVIJATI NOVE POSLOVNE IDEJE TUDI V 
TAKIH OKOLIŠČINAH

»Argentina doživlja čas rastočega 
političnega, družbenega in 
predvsem moralnega konflikta. 
Razlike med vlado in opozicijo  
so vedno globlje.«



18  |  MLADIKA  1-2 • 2021

FOKUS

dom. Seveda je v današnjih okoliščinah 
to težje, ker je gospodarstvo zelo nestal-
no in neuravnovešeno.

n V zadnjem času je bila zanimiva 
pobuda Virtualno srečanje slovenskih 
poslovnežev Brazilije in Argentine. Je 
lahko poleg vere, šole in kulture tudi 
gospodarstvo povezovalni faktor med 
Slovenci v zdomstvu?
l Res smo imeli zelo zanimivo sre-
čanje slovenskih poslovnežev Brazilije 
in Argentine, katerega je organizirala 
Slovenska globalna poslovna mreža 
v sodelovanju s slovenskima vele-
poslaništvoma v Argentini in Braziliji 
ter Slovensko- brazilsko gospodarsko 
zbornico iz Sao Paula.
Glede na vprašanje, če je poleg vere, 

šole in kulture tudi gospodarstvo pove-
zovalni faktor med Slovenci v zdomstvu, 
bi rad omenil, da, žal, obstajajo po-
membne ideološke razlike med vlada-
ma Argentine in Brazilije. To so skoraj 
nepremostljive ovire za dvostransko 
sodelovanje in izkoriščanje čezmejnih 
trgovinskih priložnosti.
A kljub trenutnim težavam pri vla-

ganju in razvoju poslovnih projektov v 
Argentini sem trdno prepričan, da vsaka 
kriza odpira številne poslovne priložnos-
ti, ki morda na prvi pogled niso  opazne. 
Vendar podjetniki s podjetniškim 
duhom vedo, kako ustvariti dodatno 
vrednost in kako razvijati nove poslovne 
ideje tudi v takih okoliščinah.

n Vi ste zasloveli tudi kot navdušen 
igralec in pa velikopotezen organiza
tor prej odbojke, nato nogometa med 
Slovenci v Argentini. Leta 2001 ste s 
sodelavci dali pobudo tudi za odmev
na nogometna tekmovanja v Sloveniji. 
Kakšno vlogo ima šport v slovenski 
skupnosti?
l Šport je v naši skupnosti, posebno 
med mladimi, zelo močan. Vsako 
soboto in nedeljo smo imeli različne 
aktivnosti, predvsem odbojko in 
nogomet in telovadbo – atletiko. Res 
sem velik ljubitelj športa, ker mislim, 

Načrta za ponovno oživitev gospo-
darstva ni, vlada pa deficit pokriva s še 
večjim tiskanjem in izdajanjem denarja, 
kar prispeva k povečevanju inflacije.
Opisane razmere resno negativno 

vplivajo tudi na vrednost naših podjetij, 
saj je njihova vrednost v ameriških do-
larjih od avgusta 2019 zaradi devalvacije 
pesa bistveno padla. Argentinski Slo-
venci, ki imajo svoja podjetja in pisarne, 
so kar zaskrbljeni.
V glavnem imajo argentinski Slovenci 

svoje lastne domove. Ko je generacija 
naših staršev – povojna emigracija – 
bežala iz Slovenije pred komunizmom 
in prispela v Argentino, si je kmalu 
ustvarila svoje domove in tudi domove, 
v katerih so se združevali s slovenskimi 
rojaki. Tudi če plače v službah niso bile 
visoke, so vedno kaj prihranili za bodoči 

Zgoraj: na vsaki 
večji prireditvi so 
prisotne narodne 
noše. Fotografija 
je nastala ob 
obletnici Našega 
doma v San Justu 
oktobra 2019.
Spodaj: ko je 
bila slovenska 
nogometna 
reprezentanca 
leta 2014 v 
Argentini zaradi 
prijateljske tekme, 
jo je nogometna 
ekipa Zedinjene 
Slovenije obiskala 
na treningu in sta 
se skupno slikali 
pred stadionom 
Boca Juniors v 
Buenos Airesu.
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da mladim veliko pripomore k zdravi 
rasti in razvoju. V odbojki sem treniral v 
mladosti, med 19. in 25. letom, istočasno 
sem bil voditelj in trener. Organizirali 
smo argentinsko-slovensko selekcijo 
pri fantih in tudi pri dekletih, obe sta 
bili zelo uspešni. Fantje smo igrali v 
argentinski nogometni federaciji in smo 
v šestih letih preplezali tri kategorije.
Z nogometno selekcijo smo pa leta 

2001 prvič potovali v Slovenijo. Odigra-
li smo tekme s skupinami slovenskih 
emigrantov po svetu. Pridružile so se 
Kanada, Italija, Francija, Nemčija, Srbija, 
Avstrija, Bosna in Hercegovina. Ker je 
bilo to prvo srečanje tako uspešno in 
pozitivno, je Nogometna zveza  Slovenije 

skupaj z društvom Slovenija v svetu 
priredila še šest svetovnih srečanj slo-
venskih emigrantov po svetu.
Štirje fantje iz naše ekipe so igrali v 

prvi ligi slovenskih nogometnih ekip. 
Danes sta še dva: Andrej Vombergar in 
Lucas Horvat.
S temi sedmimi potovanji smo pripo-

mogli k druženju mladih iz Slovenije in 
Argentine v zdravem in veselem okolju. 
Zelo lepe vezi imamo z Nogometno zve-
zo Slovenije. Leta 2021 bomo praznovali 
že 20. obletnico našega prvega srečanja 
v Sloveniji. Naši mladi in žilavi organiza-
torji v obeh domovinah želijo to prazno-
vati. Upajmo, da nam bo pandemija to 
dovolila in se jim bodo uresničile želje.

n Vsa Vaša družina je zelo dejavna 
zlasti v Našem domu San Justo, ki ima 
verjetno največ članstva in razvejane 
dejavnosti v Buenos Airesu, vendar ste 
tudi med profesorji Srednješolskega 
tečaja in v odboru Zedinjene Sloveni
je, tako da imate vpogled tudi v delo 
ostalih domov in organizacij. Kako 
preživljajo pandemijo in premagujejo 
težave, ki jih je prinesla?
l Pandemija koronavirusa je spravila v 
izredno stanje ves svet, tako tudi našo 
slovensko skupnost v Argentini. Predsed-
nik je napovedal strogo karanteno, ki je 
presegla devet mesecev. Od takrat se 
skoraj ne družimo po okrajih. V odborih 
smo se začeli pogovarjati o zaprtju naših 
Domov, o ukinitvi dejavnosti. Skrbelo nas 
je, kako bo z našim delovanjem in pove-
zovanjem. Posegli smo po tehnologiji, ki 
nam je ponudila raznovrstne pripomoč-
ke. Ostali smo v stiku. Ker so bila družab-
na in kulturna srečanja  prepovedana, 

smo vse naše življenje prilagodili novim 
razmeram in se zavzeli, da bi se versko, 
kulturno in družabno življenje po mo-
žnosti nadaljevalo kot običajno.
V glavnem so vsi člani ustanov 

povezani med seboj preko skupin na 
WhatsAppu – omrežju, ki deluje po naših 
središčih že vrsto let. To sredstvo upo-
rabljamo za pošiljanje obvestil, pa tudi 
za razne novice osebnega značaja, kot 
so čestitke ob rojstnem dnevu, sožalje 
svojcem ob smrti, prošnja za molitev ob 
bolezni itd. V obdobju karantene so po-
sebno zaživela vabila verskega značaja: 
mesečni program sv. maš, veroučnih ur 
za osnovnošolske otroke, urniki raznih 
obredov, tudi obvestila župnije iz Slo-
venske vasi, kjer delujejo lazaristi.
V teh povezavah je prednjačila mladi-

na, saj ima tehnologijo v mezincu. Takoj 
ob začetku pandemije so mladi iz Slom-
škovega doma preko Instagrama in Face-
booka pripravili posnetek o tem, kako naj 

Mirjam Oblak

KARANTENA JE SPODBUDILA USTVARJALNOST,  
A TUDI RAZMIŠLJANJE
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potrebnim. Po WhatsAppu tudi obvešča 
in povezuje svoje članice.
Tudi pevski zbori so se prilagodili 

novim razmeram! Pevovodkinja sanmar-
tinskega pevskega zbora Lučka Marinček 
Kastelic je pevcem že na začetku karan-
tene poslala partiture, da bi se po malem 
začeli učiti novih pesmi in se seznanjali z 
njimi. S petjem so večkrat polepšali virtu-
alne sv. maše v naši slovenski skupnosti. 
Na Slovenski Pristavi so sestavili virtualni 
zbor pod vodstvom Marjanke Grohar, ki 
je posnel dve pesmi: Siva pot in Rdeča 
roža. MPZ San Justo, ki stopa v 50-letni-
co obstoja in svojega delovanja, se je v 
okviru pobud ob tem jubileju predstavil 
po spletu pod vodstvom prof. Andrejke 
Selan Vombergar s pesmijo Tebi, Slove-
nija. Za sinhronizacijo in masterizacijo pri 
obeh zborih je poskrbel Audio Pristava.
Med karanteno so se vršile, poleg 

že omenjenih, tudi druge dejavnosti in 
prireditve.
Na svojih domovih smo za cvetno 

nedeljo izdelovali butarice z domačim 
cvetjem in zelenjem ali reciklirali lanske, 
Marcelo Brula nam je v pomoč pripravil 
video posnetek z navodili. Prav tako nas 
je poučil, kako lahko barvamo pirhe z 
domačimi pripomočki. Ob cvetni nedelji 
se je vršil 35. Križev pot v režiji sanhuške 
mladine. Tudi ramoška mladina nas 
je v postnem času povabila k molitvi 
križevega pota: vsak dan so objavili eno 
postajo z molitvijo, premišljevanjem 
in pesmijo, v začetku septembra so pa 
začeli objavljati drobtinice o življenju bl. 
Antona Martina Slomška.
Karanteno so popestrili tudi zanimivi 

kuharski tečaji članov Slovenske Prista-
ve in ramoške skupnosti.
V Slomškovem domu so ljubiteljice 

rastlin ustanovile nov klub, v katerem si 
izmenjujejo različne nasvete, na soci-
alnih omrežjih Slomškovega doma pa 
predlagajo koristne oblike gibanja in na-
potke za zdravo prehrano. Na posebnem 
kanalu na YouTubu njihov Dom predvaja 
tudi posnetke gledaliških predstav. Za 
krajevno obletnico Doma so pripravili še 
virtualno razstavo domačih ustvarjalcev.

pazimo nase in na druge. Organizirali so 
tudi kviz z vprašanji o zgodovini in delo-
vanju v Slomškovem domu. Mladi iz San 
Martina so obujali spomine na pretekle 
dejavnosti in objavljali svoje fotografije.
Tudi sanhuška mladina je bila na soci-
alnih omrežjih zelo aktivna in uspešna, 
pripravila je igre in zabavne podvige.
Vse povezave in programi so potekali 

v skladu s krajevnimi odbori Domov in 
z osrednjim odborom Zedinjene Slo-
venije, ki je skrbel za redne seje preko 
plataform Zoom ali Google Meet. Splet-
ne strani na Facebooku so postale zelo 
aktivne in so omogočile poročanje o do-
gajanjih v centrali oz. Zedinjeni Sloveniji 
in v krajevnih domovih.
Dobrodelna organizacija Zveza slo-

venskih mater in žena je vse mesece ka-
rantene opravljala in do danes opravlja 
veliko in požrtvovalno delo. »Obiskuje« 
starejše in osamljene prek telefonskih 
pogovorov in razdeljuje pakete hrane 

Spominske 
proslave so vsako 
leto v mesecu 
juniju, ko se 
rojaki v Argentini 
spominjajo 
vseh umorjenih 
med revolucijo, 
posebno pa 
vseh pobitih 
domobrancev in 
civilistov po vojni. 
Slika je iz leta 
2019 (zgoraj).
Skupni božični 
koncert dveh 
slovenskih 
zborov: ExCorde 
iz Slomškovega 
doma in 
Mešanega 
pevskega zbora 
San Justo pred 
božičem 2019 
(spodaj)



MLADIKA  1-2 • 2021  |  21

FOKUS

Preko interneta je potekalo srečanje, 
na katerem je Jože Lenarčič predstavil 
svojo tretjo knjigo v španščini Habitan-
tes de la soledad.
Sanmartinski dom je po spletu pred-

stavil 17. kulturni večer Ob taktu barv. 
To je večer ustvarjalnega sveta in pri-
jateljstva, na katerem se je predstavilo 
že mnogo umetnikov, igralcev, solistov, 
zborov, ansamblov ... Tokrat sta sodelo-
vala Micaela in Toni Podržaj.
Kot vsako leto je med karanteno 

sanhuška mladina sprejela svoje nove 
člane in ob tem na Instagramu pripravila 
za mlade teden pestrih podvigov.
Slovenski dom v San Martinu je med 

karanteno organiziral prvo virtualno 
tombolo, Društvo Slovencev v Mendozi 
pa Martinovanje.

n Vse našteto vzbuja občudovanje, saj 
gre za sad dolgotrajnega prostovolj
nega dela zelo veliko navdušencev. Je 
dovolj sodelovanja med posamezni
mi domovi in organizacijami? Nekaj 
tradicionalnih pobud in prireditev ste 
se lotili virtualno, na spored pa so, kot 
smo prebrali, prišli tudi videi o prete
klih kulturnih dogodkih.
l Kljub težavam je, hvala Bogu in 
požrtvovalnim članom naše slovenske 
skupnosti, še vedno dovolj sodelovanja 
med posameznimi Domovi in organiza-
cijami. Pandemija je imela in ima tudi 
pozitivno plat, saj nam je omogočila, 
da smo se malo ustavili, pregledali in 
pretehtali prehojeno pot slovenske 
skupnosti. Zvestoba narodu, krščanskim 
vrednotam, moč ustvarjalnosti in čut 
za dobro bližnjega so obrodili svoj sad. 
Ker smo danes prikrajšani za stike v živo, 
so na dan prihajale nove ideje. Tako so 
se izoblikovali zanimivi video posnetki; 
nastale so spletne razstave, ogledi pri-
reditev in akademij, ki so bile na odrih v 
naših kulturnih ustanovah. Ob njih smo 
lahko uživali ter se spominjali lepih in 
bogato preživetih trenutkov.
Med karanteno smo skušali razme-

ram primerno izvesti večino vsakoletnih 
prireditev.

Izhajamo iz naroda, ki je po končani 
drugi svetovni vojni izgubil na tisoče 
mladih, narodno zavednih in pokonč-
nih življenj. Ob 75-letnici konca vojne in 
revolucije na Slovenskem ter krivičnega 
umora 12 tisoč slovenskih mož in fantov – 
domobrancev smo se poklonili njihovemu 
spominu. Zaradi omejitev, ki jih je povzro-
čila pandemija covid-19, so osrednja in 
tudi krajevne proslave potekale virtualno.
Po spletu smo lahko upravičeno po-

nosni praznovali in obhajali več okroglih 
obletnic naših društev. Proslavili smo 

»Zaradi omejitev so osrednja in tudi 
krajevne proslave potekale virtualno. 
Po spletu smo lahko upravičeno 
ponosni praznovali in obhajali več 
okroglih obletnic naših društev.«

Slovenski dan 
se vsako leto 
obhaja v drugem 
slovenskem 
domu. Na 
Slovenski Pristavi, 
kjer je bil leta 
2017, je velik vrt, 
zato je ponavadi 
prireditev na 
prostem. 
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60-letnico Slovenskega doma v Carapachayu in 
prav tako 60-letnico sanmartinskega doma. Preko 
omrežja smo bili deležni tudi sledečih praznovanj: 
71-letnice Društva Slovencev v Mendozi, 68-letnice 
Društva Slovenska vas in 61-letnice blagoslovitve 
cerkve Marije Kraljice v Lanusu. Praznovali smo 
tudi 64-letnico Našega doma San Justo, 59-letnico 
Slomškovega doma, 54-letnico osrednje Zveze slo-
venskih mater in žena ter 53 let Slovenske Pristave.
Ker je pri nas družina vrednota, katero je treba 

čuvati in negovati, saj je osnovna celica, ki kroji 
družbo, ji posvečamo posebno pozornost. Zato 
niso izostala krajevna praznovanja očetovskega in 
materinskega dne, tudi ne velikonočne in božične 
akademije, ki nas kot kristjane povezujejo v eno 
veliko družino.
Poleg obletnic Domov so se preko spletnih strani 

po YouTubu predstavili tudi krajevni Mladinski dnevi. 
Ramoška mladina je med pandemijo praznovala 
celo svoj 50. Mladinski dan! Mladina iz Lanusa je pra-
znovala svoj 68. Mladinski dan, sanhuška mladina 
svoj 59. Mladinski dan in sanmartinska mladina svoj 
52. Mladinski dan. Tudi mladi s Pristave bi morali ob-
hajati svoj 50. Mladinski dan in so si zamislili bogat 
program, a jim je pandemija prekrižala načrte; zato 
so sklenili, da bodo namesto zlate obletnice praz-
novali 49. bis Mladinski dan. SFZ – SDO, Mladinska 
osrednja organizacija, ki povezuje mlade vseh okra-
jev, je preko spleta predstavila 51. Pevsko glasbeni 
večer in 68. skupni Mladinski dan. Predstave so bile 
kakovostne in odkrili smo nove talente.
Tudi obeležitev obletnice razglasitve samostoj-

ne države Slovenije je – v priredbi krovne organiza-
cije Zedinjena Slovenija skupno z Veleposlaništvom 
RS v Buenos Airesu – letos potekala virtualno.
Slovenski dom iz Carapachaya je vabil na pobu-

do Carapachayski oder te vabi v gledališče ... doma. 
Predstavil je 9 sobotnih večerov z gledališkimi igra-
mi, ki so se zvrstile na njihovem odru v zadnjih letih.
Tako je tudi Naš dom San Justo segel po svoji 

zakladnici in poskrbel za bogat projekt pod naslo-
vom Kulturni utrip Našega doma, preko katerega 
vsak petek karantene – do danes – predvaja različ-
ne kulturne dogodke: koncerte, folklorne nastope, 
spevoigre in gledališke igre.
Slovenska Pristava je ob 85. obletnici rojstva in 

10-letnici smrti režiserja Mihe Gaserja predvajala 
igro Velika puntarija z množico nastopajočih.
Naj omenim, da imajo naše organizacije in 

Domovi spletne in Facebook strani, na katerih je 
možno slediti skoraj vsem omenjenim pobudam.

n Velikokrat se govori o gospodarskih in politič
nih krizah v Argentini, kot tudi o kriminalu. Je 
vse to v zvezi s krizo vrednot? Ali prizadeva tudi 
slovensko skupnost?
l Gospodarske in politične krize so v Argentini na 
dnevnem redu, gotovo je to tudi povezano s krizo 
vrednot. Te dni je predsednik Fernandez v radij-
skem intervjuju zatrdil, da je bilo preteklih dvanajst 
mesecev »uspešnih«. A uspehov, žal, resničnih 
uspehov ni bilo. Iz potrebe po neki jasni »zmagi«, 
možni tudi brez denarja in brez podpore znanosti, 
se je vrgel v kampanjo za uzakonitev splava. Kljub 
temu, da so milijoni državljanov v Argentini na uli-
cah izrazili svoje nasprotovanje umoru nedolžnih 
otrok, je v prvih urah 30. decembra senat potrdil 
besedilo, ki dovoli splav do 14. tedna od spočetja. 
Ta je ena redkih predvolilnih obljub, ki jo je pred-
sednik Fernandez, žal, izpolnil.
Ko predsednik govori o »uspešnem« letu, je to 

tudi težko uskladiti s stanjem, ko revščina presega 
40 % prebivalstva in je revnih 54 % otrok.
Naj še omenim, da se v glavnem ne upoštevajo 

zakoni, ni prave kazni za goljufe in kriminalce. Veli-
ko je ropov in napadov na ljudi, posebno starejše. 
Lažna politika, negotovost, pomanjkanje varnosti, 
v neredkih primerih brezposelnost prizadevajo 
tudi našo slovensko skupnost. Mnogo družin in 
mladih se odloča za odselitev v Slovenijo in v dru-
ge države po svetu.
Ko omenjamo vrednote, bi rada poudarila, 

da nas je pandemija prisilila ne le k upoštevanju 
posebnih ukrepov, temveč tudi k iskanju globljega 
življenjskega smisla in odgovorov na življenjska 
vprašanja. Mikroskopičen virus je spravil človeštvo 
na kolena. Človek si domišlja, da je vsemogočen, 
a tej bolezni ne zna napraviti konca. Pozabil je na 
Stvarnika. Katoličan pa kljub vsem težavam more 
vztrajati, saj ve, da ni sam. To mu omogoča, da dru-
gim prinaša luč upanja. Zato smo kljub pandemiji 
hvaležni Bogu, saj je doma bilo več časa za pogo-
vor, za molitev, za branje, kar nam vsakdanji vrvež 
večkrat onemogoča.
Beremo in sledimo novicam v Evropi o tem, 

kako drugi val koronavirusa povzroča hujše posle-
dice kot prvi, in ne vemo, koliko časa se bo vse to 
še nadaljevalo. Res je potrebno, da v tem poseb-
nem času ne obupamo. Naj bi se prijaznost, sočutje 
in skrb do drugih širili med nami hitreje kot virus in 
naj bi kljub vsemu stopali s pogumom, z vero in z 
zaupanjem naprej!
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TESNA VEZ KB1909  DOM

AČ

AKK – iz Gorice v Beograd    
in nato v Trst
Začeli bomo z družbo AKK Beograd, ki smo jo 

delno spoznali že v zapisu v prejšnji številki Mla-
dike (povzetek celotne zgodbe lahko preberete v 
okviru). Podjetje AKK Beograd se je pojavljalo kot 
družba, ki je po spojitvi s Consultingom KB1909 
spremenila ime in postala AKK Invest (februar 
2017). Podjetje AKK Beograd 
(pred spojitvijo s Consultin-
gom) pa v tem zapisu posebej 
obravnavamo, ker se je v galak-
siji KB1909 pojavilo že pred več 
kot desetimi leti. Bilo je namreč 
del nepremičninskega sektorja 
skupine KB1909, v katerem je 
bila krovna družba KB Invest. 
Kaj to pomeni? KB Invest je 
bila večinski lastnik vseh družb 
nepremičninskega sektorja v 
okviru KB1909. Bila je torej tudi 
80-odstotni delničar družbe 
AKK. Beograjska družba je bila 
v okviru KB Investa do februarja 
2012. Takrat je KB Invest svoj 
delež prodal srbskemu podjetju 
L&I Investment doo Beograd. 
Za njim je stal poslovnež, ki 
smo ga prav tako spoznali že 

 zadnjič, nekdanji funkcionar NLB Interfinanz in 
nek danji direktor dnevnika Republika Igor Lavš 
(tudi o njem več v okviru).
AKK Beograd se je v »zamejsko« lastništvo vrnil že 

novembra 2013, ko ga je (v 100-odstotnem deležu) 
spet kupil KB Invest. Poudariti pa je treba, da dejan-
ski lastnik tokrat ni bila več družba KB1909, temveč 
nepremičninska družba Dom, ki v okviru SKGZ 
upravlja s strateškimi nepremičninami na  Tržaškem. 

Kako to? Leta 2012 je namreč 
KB1909 hčerinsko družbo KB 
Invest prodala družbi Dom. In na 
tem mestu se pravzaprav zače-
nja tokratna zgodba.

Zakaj je Dom odkupil 
KB Invest?
Nepremičninska družba 

Dom ima za slovensko manj-
šino strateški pomen zaradi 
nepremičnin, ki jih ima v lasti. 
Med njimi sta – ob stanovanjih 
in komercialnih objektih – na 
primer Kulturni dom v Trstu 
(tam ima svoj sedež Slovensko 
stalno gledališče) in nekdanja 
stavba Ciril-Metodove šole, ki 
danes gosti Primorski dnevnik. 
Tukaj je tudi stavba v Ulici san 

Tudi tokrat bomo nadaljevali z analizo zamejskega družbenega gospodarstva v zdajšnji preobleki. 
Nadaljevali bomo tam, kjer smo zadnjič zaključili. Govorili smo o nepremičninskih podjetjih v Srbiji, 
ki jih je po povezanih in hčerinskih podjetjih upravljala goriška finančna družba KB1909. Vračamo 
se k enemu od teh podjetij, AKK d.o.o. Beograd, zgodba pa nas bo z obravnavo dogajanja v (očitno) 
ključnih letih 2012 in 2013 pripeljala tudi do nam precej bolj domačih družb Dom in Alpe, ki v okviru 
Slovenske kulturno gospodarske zveze upravljata z (za manjšino) strateškimi nepremičninami.

Kulturni dom v Trstu
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Giorgio v Trstu, kjer je sedež Doma in 
kjer je do pred kratkim domoval tudi 
generalni konzulat Republike Slovenije v 
Trstu. Dalje so v tem sklopu tudi prostori 
v Barkovljah, kjer ima svoje prostore 
domače društvo, Prosvetni dom na 
Opčinah ter Dom Alberta Sirka in Ljud-
ski dom v Križu. Gre torej za zajeten del 
nepremičninskega premoženja sloven-
ske narodne skupnosti na Tržaškem. 
Dom ima torej vlogo družbe, ki upravlja 
s skupnimi manjšinskimi domovi in 
nepremičninami. V nadaljevanju tega 
zapisa bomo govorili tudi o družbi Alpe. 
Gre za nepremičninsko družbo, ki ima 
podobno vlogo na Goriškem in v Bene-
čiji, kot jo ima Dom na Tržaškem. Alpe 
je lastnica številnih nepremičnin in 
objektov na območju nekdanje goriške 

 pokrajine in na Videmskem, kjer je pri-
sotna slovenska manjšina.
Poslovne poteze, ki jih je družba Dom 

izpeljala v letu 2012, pa so se oddaljile od 
načela upravljanja manjšinskih nepre-
mičnin. Takrat so se namreč pri tržaški 
nepremičninski družbi odločili od KB1909 
prevzeti nepremičninski sektor v celoti. 
Odkupili so matično  nepremičninsko 
družbo KB Invest in hkrati dobili tudi vsa 
hčerinska podjetja na tem področju. Po-
teza je bila vprašljiva, ker prevzeta pod-
jetja nikakor niso spadala med lastnike 
strateških nepremičnin za manjšino. Kot 
bomo videli v nadaljevanju, je ta poteza 
pripeljala do precejšnje izgube za družbo 

Balkanski posli KB1909
Consulting KB1909 je bilo podjetje s sedežem v Srbiji, ki je bilo do leta 2012 v 70-odstotni lasti 

družbe KB1909. Preostalih 30 odstotkov je imel v lasti Igor Lavš, nekdanji funkcionar na NLB Inter-
finanz in nekdanji direktor dnevnika Republika, ki je bil slovenska sestrska publikacija Primorskega 
dnevnika. Leta 2012 je delež goriške finančne družbe pri Consultingu prevzelo srbsko podjetje Praid 
Medical. Gre za podjetje, ki je bilo v lasti družbe Infina d.o.o., ta pa je imela enega samega delničarja 
– Estelo Cetin, tesno sodelavko Borisa Perica. Do leta 2017 je bil manjšinski delničar družbe Infina 
tudi sam Boris Peric. Družba Praid Medical pa je bila tudi pomemben dejavnik v poslih, ki jih je imela 
v Srbiji farmacevtska družba Mark Medical, nekdanja hčerinska družba KB1909. Kljub temu da je 
Mark Medical imel »podružnico« v Srbiji, je družbo Praid Medical najel za agenta na srbskem trgu.
Kje tukaj najdemo podjetje AKK d.o.o. Beograd, o katerem pišemo v uvodu tega članka? Gre za 

podjetje, ki ga je leta 2016 prevzel Consulting KB1909. Le nekaj mesecev kasneje sta se omenjeni 
podjetji spojili, nastalo je novo podjetje AKK Invest d.o.o. s sedežem v Beogradu. Lani je KB1909 po-
novno prevzela AKK Invest (nekdanji Consulting) za simboličnih 160 evrov, Praid Medical je medtem 
šel v likvidacijo. Ko je leta 2012 KB1909 prodala Consulting, je to podjetje imelo do goriške finančne 
družbe 3,3 milijone evrov dolga. Do lanskega leta se dolg še ni v celoti poplačal. Danes ima AKK 
Invest (nekdanji Consulting) še vedno 1,2 milijona evrov dolga do KB1909.

Prosvetni dom 
na Opčinah 
in sedež 
Primorskega 
dnevnika, v lasti 
družbe Dom
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Dom in do posledičnega vstopa KB1909 v lastniško 
strukturo tržaške nepremičninske družbe Dom in 
goriške nepremičninske družbe Alpe.

Nestrateško za KB1909,  
strateško za Dom?
KB1909 je sredi leta 2012 vložila v dokapitaliza-

cijo hčerinske firme KB Invest 1,5 milijona evrov 
in njeno knjigovodsko vrednost ocenila na 2,7 
milijona evrov. To podjetje je KB1909 prodal Domu 
konec leta 2012. Ta prodaja je spadala v sklop stra-
teške odločitve družbe KB1909, da nepremičninski 
sektor ni več strateškega pomena zanje. Razlog za 
to odločitev so bili hudo zmanjšanje števila kupo-
prodaj nepremičnin in napovedi, da v prihodnjih 
letih trg ne bo doživel ponovnega zagona. 
In na tej točki se v zgodbi pojavi družba Dom, ki 

»se je odločila«, da bo 
to, kar je »nestrateško« 
za KB1909, zanjo stra-
teški sektor. Dne 30. no-
vembra 2012 je bila tako 
sklenjena kupoprodajna 
pogodba, po kateri je 
družba Dom prevzela 
KB Invest za prodajno vrednost 2,7 milijona evrov 
(kolikor je bila ocenjena knjigovodska vrednost 
podjetja). Pa ne samo to. Dom je od KB1909 kupil 
tudi družbo Società immobiliare del Carso. Za obe 
podjetji bi moral Dom plačati 3,09 milijona evrov. 
Rok plačila je zapadel 31. decembra 2013.
Kupnina za KB Invest (in za Società immobiliare 

del Carso) je bila za Dom težak finančni zalogaj. 
Poskušajmo uokviriti, kaj pravzaprav pomeni ta 
znesek. Tržna vrednost družbe Dom je bila takrat 
24 milijonov evrov (ocena cenilcev, ki jih je naje-
la KB1909). Cena, ki jo je moral Dom izplačati za 
omenjeni podjetji iz galaksije KB1909, je torej zna-
šala 12 odstotkov celotne tržne vrednosti Doma. Pa 
še nekaj podatkov. Kupnina bi morala biti izpla-
čana do 31. decembra 2013, KB1909 je rok nato 
podaljšal še v leto 2014. Šlo je za obdobje, ko je 
Dom (tudi zaradi prevzema družbe KB Invest) imel 
precejšnje finančne težave. V letu 2014 je zabele-
žil izgubo v višini 3,1 milijona evrov, njegov neto 
kapital je bil v negativni vrednosti in je znašal – 2,7 
milijona evrov, dolgov pa je bilo skupaj za skoraj 
7 milijonov evrov. Ob vseh teh podatkih se torej 
resno lahko vprašamo, zakaj se je konec leta 2012 
Dom odločil za zelo drag nakup podjetij KB Invest 

in Società immobiliare del Carso. Dvomi o tako 
dragi kupnini so še kako na mestu iz dveh razlogov. 
Prvi je že omenjeni finančni razlog. 3 milijone evrov 
vredni prevzem dveh podjetij iz skupine KB1909 
je bil očitno za Dom predraga kupnina (ob upošte-
vanju finančne slike tržaške družbe). Drugi razlog je 
nekoliko bolj vsebinski: Dom je družba s strateškim 
pomenom za manjšino, saj je lastnica ključnih 
nepremičnin. KB Invest pa te vloge ni imel in ni bil 
lastnik manjšinskih nepremičnin. Po logiki zato ni 
spadal v portfelj Doma. 

Kupiš za 3 milijone,    
dobiš še 10 milijonov dolgov
Pa še tretji razlog je, zakaj je odločitev družbe 

Dom, da kupi KB Invest, močno vprašljiva. Go-
vorimo o finančni sliki družbe KB Invest. Goriška 

matična družba se 
je novembra 2012 
odločila, da jo bo 
prodala, ker naj 
bi ne bila več stra-
teškega pomena, 
kljub temu da jo je le 
nekaj mesecev pred 

tem dokapitalizirala v vrednosti 1,5 milijona evrov. 
Dom je torej konec leta 2012 od KB1909 odkupil 
KB Invest po nakupni vrednosti 2,7 milijona evrov 
(tolikšna je bila njegova knjigovodska vrednost v 
portfelju KB1909). In kakšno je bilo stanje znotraj 
družbe KB Invest?
Letno poročilo za leto 2012 kaže, da je ta druž-

ba imela takrat za 900 tisoč evrov neto kapitala, 
dolgov pa je bilo desetkrat več, skupaj za 10,2 
milijona evrov. Poslovno leto 2012 je KB Invest 
sklenil z dobrim milijonom evrom izgube. Če torej 
poenostavimo, lahko sklenemo, da je Dom leta 
2012 za 2,7 milijona evrov dobil močno zadolženo 
nepremičninsko podjetje, ki ni spadalo v njegov 
strateški portfelj. To pa še ni vse. V letu 2013 je na-
mreč Dom še dodatno priskočil na pomoč svoji hče-
rinski družbi KB Invest. Svoje terjatve v višini 618 
tisoč evrov je spremenil v lastniški delež hčerinske 
firme. Kaj to pomeni? Namesto da bi Dom izterjal 
dolg od hčerinske družbe, je odgovarjajočo vsoto 
spremenil v dokapitalizacijo in tako povečal svoj 
kapitalski vložek. Skratka, posojilo se v tem prime-
ru neposredno (v fizični obliki) ni vrnilo na račun 
upnika. Iz letnega poročila družbe Dom za leto 2015 
lahko še ugotovimo, da je tržaška nepremičninska 

»Zakaj se je konec leta 2012 
Dom odločil za zelo drag nakup 
podjetij KB Invest in Società 
immobiliare del Carso?«
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družba v letu 2014 namenila skoraj 850 
tisoč evrov za kritje izgub hčerinske 
družbe KB Invest, v letu 2015 pa še 
dodatnih 400 tisoč evrov. Družba Dom 
pa je hčerinski družbi KB Invest izdajala 
tudi poroštva: leta 2013 je bilo poroštvo 
v višini 500 tisoč evrov za posojilo, ki ga 
je družbi KB Invest podelil bančni zavod 
Banca popolare di Vicenza. Leta 2015 
pa zabeležimo še poroštvo v višini 700 
tisoč evrov za posojilo, ki ga je hčerinska 
družba najela pri Čedajski banki. 
Omenili smo, da je bil KB Invest 

matična nepremičninska družba in da 
je pod njegovim okriljem delovalo več 
hčerinskih družb. Med njimi je bilo tudi 
v uvodu omenjeno beograjsko podjetje 
AKK d.o.o., ki ga je KB Invest sicer prodal 
srbskemu kupcu. Leta 2013, ko je bil 
njegov lastnik že Dom, pa je KB Invest 
ponovno prevzel AKK d.o.o. Omeniti pa 
velja, da je imel KB Invest do AKK odprto 
terjatev v višini 850 tisoč evrov bruto, 
ki jo je v letu 2011 oslabil za 173 tisoč 
evrov, leta 2013 pa še za dodatnih 115 
tisoč evrov.
V okviru KB Investa sta takrat poslo-

vali še dve hčerinski družbi s sedežem 
v Sloveniji, Hestija d.o.o. in KBI d.o.o. V 
obeh primerih je šlo za družbe z manj-
šim prometom. 
Zakaj je pomembno navajanje 

vseh gornjih številk? Gre enostavno za 

 prikazovanje realne slike, kaj je družba 
Dom, lastnica pomembnih nepremičnin 
manj šine, »pridobila« z nakupom KB In-
vest. S kupnino v višini 3 milijonov evrov 
si je Dom nakopal milijonske dolgove, 
nujnost dokapitalizacije prevzetih družb 
in pokrivanje njihovih izgub. Stanje je 
bilo torej vse prej kot rožnato.

Vstop KB1909    
v lastništvo Doma
Ko se je pred dobrimi tremi leti začel 

postopek likvidacije družbe KB1909, 
je v javnosti precej odmevalo spozna-
nje, da ima goriška finančna družba 
pomembne lastniške deleže v nepre-
mičninskih družbah Dom in Alpe. Ti 
sta v okviru SKGZ lastnici pomembnih 
nepremičnin na Tržaškem, Goriškem in 
Videmskem. V ospredju je bilo vpraša-
nje, ali lahko postopek likvidacije škodi 
nepremičninskima družbama. Likvi-
dacijski upravitelj Boris Peric trdi, da 
ni nobene nevarnosti in da so znotraj 
nepremičninskih družb poskrbeli za 

»S kupnino v višini 3 milijonov 
evrov si je Dom nakopal 
milijonske dolgove.«

Izseka iz letnega 
poročila družbe 
KB1909 za  
leto 2012
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 ločitev strateških  manjšinskih nepre-
mičnin od komercialnih dejavnosti. 
Preden bomo spregovorili o tem vidiku, 
je zanimivo pogledati, kako je sploh 
prišlo do tega, da je KB1909 vstopila 
v lastniško strukturo obeh nepremič-
ninskih družb, kljub temu da to ni bilo 
njeno strateško področje.

Narediti moramo korak nazaj. Družba 
Dom je torej novembra 2012 od družbe 
KB1909 prevzela družbi KB Invest in 
Società immobiliare del Carso. Kupnina 
je znašala dobre 3 milijone evrov, rok 
plačila pa je bil 31. december 2013. Iz 
letnih poročil KB1909 razberemo, da za-
radi stagniranja nepremičninskega trga 
in manjšega izdajanja bančnih posojil 
Dom ni bil sposoben poplačati kupnine. 
Podobno stanje je očitno vladalo v letu 
2014 (o kritičnih številkah družbe Dom 
v letih 2013 in 2014 smo pisali v gornjih 
odstavkih). Do premika je prišlo nato 
leta 2015, ko so ugotovili, da je kupnina 
bila očitno predraga, Dom pa je leto 
2014 sklenil z negativnim kapitalom v vi-
šini 2,7 milijona evrov. Zato se je KB1909 
v letu 2015 odločil svojo terjatev v višini 
3 milijonov konvertirati v lastniški delež. 
Kapital družbe Dom je tako priplezal 
na pozitivno raven (275 tisoč evrov), 

goriška finančna družba pa je namesto 
 kupnine pridobila lastniški delež v 
Domu. Leta 2015 je KB1909 postala tako 
lastnica 5 odstotkov Doma, v letu 2016 
pa so dosegli še »addendum« k dogo-
voru, po katerem je goriška finančna 
družba iz naslova neizplačane kupnine 
pridobila še dodatnih 8,82 odstotka v 
Domu in 19 odstotkov v družbi Alpe. 
Addendum se je uresničil v letu 2017.
Kdaj je pravzaprav prišlo do tega 

dogovora? 20. maja 2015 sta ga podpi-
sala upnik, družba KB1909, in dolžnik, 
večinski lastnik družbe Dom – Podpor-
no društvo Tržaška matica. Dogovor 
je predvideval, da se upnik odpove 
kupnini, v zameno pa da s terjatvi od-
govarjajočim deležem vstopi v lastniško 
strukturo družbe Dom. Na KB1909 naj 
bi po prvi oceni prenesli 19 odstotkov 
družbe Dom. V prvi fazi (torej leta 2015) 
so prenesli samo 5 odstotkov. Dodatek 
k pogodbi je bil nato podpisan dobro 
leto kasneje, 12. julija 2016. Predvideval 
je, da bo KB1909 pridobil manjši delež 
v družbi Dom (skupaj 13,82 odstotkov), 
a da bo zaradi tega vstopil tudi v last-
niško strukturo družbe Alpe. V letnem 
poročilu družbe KB1909 za leto 2015 se 
omenja 15,92 odstotni delež, v letnem 
poročilu za leto 2017 pa 19,82 odstotni 
delež. KB1909 je torej vstopila v last-
niško strukturo nepremičninskih družb 
Dom in Alpe zaradi predragega posla, 
ki ga kupec družbe KB Invest (družba 
Dom) ni mogel plačati družbi KB1909. 
V ta posel pa so se pri Domu spustili, 
kljub temu da ni šlo za njihovo osrednje 
področje delovanja. 

Operacija KB Invest 
Povlecimo torej črto in strnimo dogajanje. Leta 2012 je KB1909 prodal družbi Dom hčerinski 

družbi KB Invest in Società immobiliare del Carso. Kupnina zanje je bila 3 milijone evrov, pretežni 
del je šel za KB Invest (2,7 milijona evrov). Izkazalo se je, da je Dom tako drago finančno operacijo 
očitno precenil in je ni bil sposoben poplačati. Ob tem velja omeniti, da je bilo v trenutku prevzema 
podjetje KB Invest močno prezadolženo, zato je težko razumeti ekonomsko logiko take poslovne 
odločitve. Ker Dom kupnine ni poravnaval, je KB1909 svojo terjatev konvertiral v lastniški delež in 
tako postal 13,82-odstotni delničar v Domu in 19,8 odstotni delničar v družbi Alpe.

»Ali lahko postopek likvidacije škodi 
nepremičninskima družbama? 
Likvidacijski upravitelj Boris Peric 
trdi, da ni nobene nevarnosti.«
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Dom Immobiliare s.p.a.  
in Dom s.r.l.
Med vprašanji, ki smo jih načeli, je 

bilo tudi to, ali sta deleža KB1909, ki je 
danes v likvidaciji, za družbi Dom in Alpe 
finančno in ekonomsko tveganje. Likvi-
dacijski upravitelj goriške finančne druž-
be Boris Peric pravi, da ne, ker da gre za 
manjšinska deleža. Hkrati je tudi pou-
daril, da so v sklopu družbe Dom ločili 
strateške nepremičnine (pomembne za 
manjšino) od komercialnih  dejavnosti. 

Ob vpogledu v letna poročila lahko opa-
zimo, da je družba Dom (uradno Dom 
Immobiliare s.p.a.) leta 2016 ustanovi-
la hčerinsko firmo Dom s.r.l. Nanjo je 
prenesla svoje deleže v drugih  podjetjih 
(med drugimi na primer tudi podjetje 
Invest, nekdanji KB Invest) ter imovino, 
ki je bila pridobitniške narave. Matična 
družba Dom Immobiliare s.p.a. pa je 
obdržala v lasti strateške nepremični-
ne. Na hčerinsko družbo so prenesli 
tudi večji del dolgov, še lahko beremo 
v letnem poročilu družbe Dom za leto 
2017. Delničarja hčerinske družbe Dom 
s.r.l. sta takoj po ustanovitvi bila ma-
tična družba Dom (76 odstotkov) in 
 Jadranska finančna družba (24 odstot-
kov). Danes je edini delničar matična 
družba Dom.
Iz uradno dostopnih dokumentov 

tako izhaja, da je Dom s.r.l. še vedno 
hčerinska družba matičnega Doma, ki 
ima v lasti manjšinske nepremičnine. 
Morebitne finančne težave hčerke bi 
tako občutila tudi matična družba. Ko-
mercialne dejavnosti je sicer Dom s.r.l. 
večinoma prodal (družbe Invest, Società 
immobiliare del Carso, ki ju je Dom 
prevzel od KB1909, in družba La Casa). 
Kupec je ponovno družba iz tega okolja: 
Jadranska finančna družba. Kupnina pa 
je za vsa tri podjetja znašala 1,5 milijo-
na evrov. Gre torej za polovični znesek 
tega, kar je Dom plačal družbi KB1909 za 
prevzem iz leta 2012.

Sedež KB1909 
v Gorici

»Ali sta deleža KB1909, ki je danes 
v likvidaciji, za družbi Dom in Alpe 
finančno in ekonomsko tveganje?«

Podporno društvo Tržaška matica in Sklad Trinko
Pri tem gre omeniti še vlogo delničarjev družb Dom in Alpe. Morda bo s tem dodatkom lahko opi-

sani posel razumljivejši. Večinski lastnik družbe Dom je Podporno društvo Tržaška matica, ki je njegov 
77-odstotni lastnik. Med delničarji Doma najdemo tudi Sklad Trinko, pa čeprav z manjšim deležem 
(konec leta 2018 je znašal dobra 2 odstotka). V lastniški strukturi Alpe pa je slika zrcalno nasprotna. 
Večinski delničar je Sklad Trinko (skoraj 80 odstotkov), dober odstotek pa je v lasti Podpornega društva 
Tržaške matice. Pravno gledano imata oba subjekta obliko društva, a sta pomembna gospodarska 
dejavnika, ki upravljata s pomembnimi manjšinskimi nepremičninami. Sklad Trinko pa je precej več 
kot samo to. Sklad Trinko ni samo večinski lastnik družbe Alpe in manjšinski delničar v Domu. Je tudi 
največji posamični delničar v družbi KB1909. S to informacijo nekako sklenemo krog celotnega zapisa. 
Sklad Trinko se kot zelo pomemben akter pojavlja v krogu manjšinskih nepremičnin, hkrati je tudi prvi 
akter delovanja družbe KB1909. Vprašanje je torej, kje poteka ločnica med tema dvema svetovoma?
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Med zapisi o primorskih duhovnikih 
bi si posebno mesto zaslužile življenj-
ske poti dušnih pastirjev, ki so izhajali 
iz slovenske Benečije in so delovali na 
Goriškem in Tržaškem. Zanimive so tudi 
za podpoglavje, ki se mu posvečamo 
v zadnjih številkah Mladike, saj bomo 
tudi v njihovih vrstah našli žrtve revolu-
cionarnega nasilja. V tokratnem članku 
bomo pobliže predstavili življenjsko 
zgodbo Alojzija Obida (1900–1944), ki se 
je začela v Škrutovem v Nadiških doli-
nah in tragično končala na kolovozu, ki 
iz Štmavra pelje v Podsabotin. 
Ko so njegovi morilci v začetku ja-

nuarja 1944 vdrli v župnišče v Štmavru, 
kjer je živel, ga odpeljali in ga na poti 
do Podsabotina ubili, je bil star 43 let. 
Njegovo razpadajoče truplo so našli 
nekaj let kasneje, prenesli so ga v grob-
nico, ki jo je uredila družina na glavnem 
goriškem pokopališču, tri desetletja kas-
neje so ga prekopali v skupno grobnico 
duhovnikov goriške nadškofije, pred 
nekaj leti pa na pokopališče v zaselku 
Belvedere pri Ogleju.
Podatki o njegovem življenju so na 

voljo v poglavju, ki mu je bilo posvečeno 
v zborniku Palme mučeništva (uredili 
Anton Pust, Zdravko Reven in Božidar 
Slapšak, druga, dopolnjena izdaja, 
Celjska Mohorjeva družba, Celje 1995). O 
njem je pisal tudi Jožko Kragelj v knjigi 
Pobitim v spomin (samozaložba, Gorica 
2003). V našem zamejskem in v ma-
tičnem prostoru je izšlo tudi več člankov 
ali krajših zapisov. Ob 70-letnici umora 
se ga je na primer v Novem glasu spom-
nil dr. Renato Podbersič (18. jan. 2014). 

O njem piše tudi italijanska literatura, v 
glavnem gre za krajša besedila.
Tragične smrti duhovnika Alojzija Obi-

da so se na javnem dogodku v Štmavru 
prvič po letu 1944 spomnili 18. oktobra 
leta 2014: 70 let po njegovem umoru so 
se do župnišča podali udeleženci Poti 
spomina in sprave v organizaciji sloven-
sko-italijanskega združenja Concordia et 
pax. Na trgu pred cerkvijo v Podgori so 
se najprej poklonili 
žrtvi italijanskega 
fašizma Lojzetu Bra-
tužu, v Štmavru pa 
so počastili spomin 
na žrtev slovenskih 
revolucionarjev 
Alojzija Obida. Med 
prisotnimi sta bila 
goriški nadškof Carlo 
Roberto Maria Re-
daelli in koprski škof 
Jurij Bizjak. O stricu 
je takrat spregovoril 
nečak Armando 
Obit, ki je bil ob 
tragičnem dogodku 
kot otrok prisoten v 
župnišču. Na sreča-
nju je posredoval 
več dotlej nepozna-
nih podrobnosti.
V dneh okoli 

njegove ugrabitve, 
ko je v polovici 
januarja letos stisnil 
prvi pravi mraz, pa 
se nas je v Štmavru 
zbrala manjša 

Erika Jazbar

Duhovnik, žrtev slovenske revolucionarne roke

BENEČAN ALOJZIJ OBID (1900–1944) 
OD ŠKRUTOVEGA DO ŠTMAVRA

Alojzij Obid 
v vojaški in 
duhovniški obleki
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skupina – v spoštovanju barvnih con in varnostnih 
predpisov, ki jih prinaša pandemija, – in smo se z 
nečakom, njegovim sinom, nekaterimi domačini 
in raziskovalci zgodb naše zemlje prvič podali tudi 
po Obidovih zadnjih stopinjah: od župnišča do 
Gropajšča in nato po danes zaraščenem kolovozu, 
ki je vodil in še danes vodi v Podsabotin, mimo 
verjetnega kraja umora v gozdu, prvega pokopa in 
nato točke, kjer so kasneje našli truplo, nedaleč od 
današnjega mejnega prehoda za Podsabotin.

Iz Škrutovega pod    
goriško nadškofijo
Alojzij (Luigi) Obid (v literaturi najdemo tudi Obit, 

tako so se podpisovali tudi njegovi družinski člani, 
on pa je vztrajal pri obliki Obid) se je rodil 22. febru-
arja 1900 v Škrutovem, vasici, ki spada pod občino 
Podutana v Nadiških dolinah v slovenski Benečiji. V 
družini je bilo devet otrok, Alojzij je bil osmi. Gimna-
zijo in teologijo je obiskoval v Vidmu, v duhovnika 
je bil posvečen v Vidmu 12. julija 1926, novo mašo 
je teden kasneje pel v domačem kraju. Njegova 
dušnopastirska pot je bila razgibana, z zelo hitrim 
tempom so ga premeščali. Prvo leto je bil v Oblici, 
leto kasneje v Kozici, leta 1929 v Vizontu (Chialminis) 
pri Nemah, nakar je prešel pod goriško nadškofijo: 
najprej v posoško Faro, nato je bil kaplan v Tolmi-
nu (1929–1932), za krajši čas je bil v Solkanu, nato 
kurat v Gorenji Trebuši, leta 1934 so ga premestili 
na Gorenje Polje, od koder je upravljal tudi Plave. 
Naslednje leto je bil na Banjšicah, dokler ni maja 
leta 1938 prišel v Podsabotin, od koder je upravljal 
tudi Štmaver. V podsabotinskem župnišču je živel do 
konca  septembra leta 1943 skupaj s starši in sestro. 

Takrat so nemška letala bombardirala vas, škoda 
je bil velika, uničena sta bila tudi cerkev in župniš-
če, žrtev je bilo deset. Pokopal jih je na domačem 
pokopališču ter se preselil v župnišče v Štmaver.
Alojzij Obid je bil mož posebnega značaja, ne-

mirnega duha, beremo v Palmah mučeništva, imel 
je krasno pisavo, pravo nasprotje z njegovim znača-
jem. Motil ga je nered, s pastoralnimi sodelavci, pa 
tudi z oblastmi in cerkvenimi možmi je imel pogosto 
osebna trenja, o katerih poročajo tudi za njegovo 
podsabotinsko obdobje. Njegova narodna zavest ni 
bila pod vprašajem, v polnem fašističnem obdobju 
je videmskega nadškofa pozdravljal »hvaljen Jezus«.
»Bil je skrajno preprost in do vseh dober. Ljudje 

iz Podsabotina se ga še danes s hvaležnostjo spomi-
njajo,« beremo v krajšem zapisu, ki je bil objavljen v 
Katoliškem glasu ob 20-letnici umora (2. jan. 1964).
Tako kot več drugih primorskih duhovnikov 

je bil tudi Alojzij Obid do partizanskega gibanja 
hladen, ko je v njem prepoznal vodilno vlogo, ki so 
jo imeli komunisti. Vernike je svaril pred komunis-
tično ideologijo, v kakšni in kolikšni meri je to delal, 
je težko povedati, partizanska literatura močno 
izpostavlja njegov angažma, saj na tak način tudi 
opravičuje njegov umor. Marsikje bomo zato brali, 
da je delil letake proti OF, ki jih je prinašal iz Gorice, 
se srečeval s protipatizanskimi elementi, nagovar-
jal vernike proti OF. 
Naši pričevalci teh navedb niso potrdili.

Franc Črnugelj - Zorko   
opisuje njegov umor
O njegovem umoru precej razčlenjeno piše 

partizanski komandant Franc Črnugelj - Zorko 
(1921–2013) v knjigi Na zahodnih mejah – 1944. 
Briškobeneški odred (Društvo piscev zgodovine 
NOB Slovenije, Ljubljana 1993). Kasnejši slovenski 
general je bil februarja leta 1943 poslan na Primor-
sko, bil je politkomisar, v času opisanih dogodkov 
poveljnik štaba Briško-beneškega odreda Gregorči-
čeve brigade. V omenjeni knjigi posveča »primeru 
kaplana Obita« kar pet strani (119–123). Povzeli jih 
bomo po odlomkih.

Ivica in Oskar Bratož (iz Števerjana, op. p.), pa 
tudi prof. Dolenc so pripovedovali o nenavadnem 
obnašanju kaplana Alojzija Obita iz Podsabotina, ki 
je postalo posebno izrazito po t. i. nemški novembr
ski ofenzivi. Že ob razpadu Italije, ko so ljudje rajali 
in se veselili, tega veselja ni delil z njimi, govoril 
je, naj bodo pametni, da vojne še ni konec, da so 

Župnišče v Štmavru na samem nad vasjo in pod 
Sabotinom
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v tej vojni majhni in nepomembni, da morajo biti 
pokorni in poslušati oblasti, da še ni nastopil čas 
božje volje, da naj molijo za mir in za padle v vojni 
ter da po zem lji hodi hudič v človeški podobi in širi 
brezboštvo, nemoralo in napada vero. (...) Okrožni 
odbor OF za Goriška Brda, ki ga je vodil župnik Edko 
Ferjančič, je začel organizirano zbirati podatke o 
kaplanu Obitu še pred novembrom 1943. 

Zbrani podatki o duhovniku Obitu so govorili o 
naslednjem: do partizanov je skrajno zadržan in 
hladen, pri vaščanih, svojih vernikih vsak dan bolj 
spodbuja pasivizacijo in čakanje, (...) mnogo pogo
steje kot kadar koli prej odhaja v Gorico; iz Gorice 
prihajajo podatki, da se tam sestaja s Slovenci, 
ki niso bili nikoli iskreni borci za narodne pravice, 
pa celo z osebami, ki paktirajo z Nemci, le malo se 
zadržuje v škofijskem uradu; osumljen je trošenja 
letakov po nemški novembrski ofenzivi, ki so bili 
najdeni na območju Podsabotina, Št. Mavra in 
proti Števerjanu. Ti letaki so napadali partizane, jih 
obtoževali za žrtve, padle v novembrski ofenzivi, in 
hvalili domobrance.
Z Obidom sta se – po pisanju Franca Črnuglja 

– pogovorila tudi župnik Edko Ferjančič - Taras in 
sekretar OK KPS za Brda Jože Krajc - Žakelj, a je 
duhovnik vse očitke odbil in zanikal ter s svojim 
delovanjem nadaljeval. Zato so sklenili, da bodo 
dokaze poiskali v njegovem stanovanju in ga pripe-
ljali na sedež okrožja. Za to je bila zadolžena četa 

1. bataljona Briško-beneškega odreda. Nato avtor 
podrobno opisuje umor beneškega župnika.

Partizani so prišli k Obitu in mu sporočili, naj se 
pripravi, da bo šel z njimi na sedež vodstva briškega 
okrožja. Prebledel je, postal nemiren ter se upiral 
njihovi odločitvi. Domačin Boris Makuc  Nikita mu 
je pojasnil, da morajo povelje izpolniti in naj se 
temu primerno tudi obnaša. Rekli so mu, da bo pri 
okrožnem vodstvu ostal nekaj dni. (...) Obit se je zelo 
obotavljal, morali so ga opomniti, naj pohiti. Zavla
čevanje je pri Makucu in drugih partizanih povečalo 
sum. (...) Pri površnem pregledu so našli pisalni in 
razmnoževalni stroj, precej papirja za pisanje in raz
množevanje, zavitek letakov in pištolo tipa beretta. 
Boris Makuc s pregledom ni bil zadovoljen. Ukazal 
je ponovno preiskavo. (...) Pod marmornato ploščo 
nočne omarice so dobili papirje s spiski ljudi.

Obveščevalca Stane Leskovar in Oton Valenčič sta 
Obita peljala k okrožnemu vodstvu, za njimi so šli tudi 
drugi. Komaj so zapustili vas, je Obit izrabil priložnost 
ter začel bežati. Kljub komandi: Stoj! se ni ustavil. 
Zaustavili so ga s streli, padel je in izdihnil.

Najdba in pokop
Točnega datuma za opisane dogodke in župni-

kovo smrt nimamo. Dogajalo se je prve dni leta 
1944, največ dokumentov govori o 5. januarju, 
nekateri navajajo tudi 2. in 9. januar.
Na dostojni pokop je moral Alojzij Obid čakati 

nekaj let. Njegovo razpadajoče truplo z dobro ohra-
njenim kolarjem okoli vratu so po podatkih, ki so jih 
posredovali oblastem Zavezniške vojaške uprave, 
našli decembra leta 1946. Takrat so ga prenesli v 
kapelo goriškega pokopališča. Da gre za duhovnika 
Alojzija Obida, je potrdil brat Pietro. Družina mu je 
uredila grob na goriškem pokopališču. 

Slovenski Primorec je ob pogrebu takole poročal 
(2. jan. 1947): C. vikarija iz Št. Mavra, ki so ga pred tre
mi leti komunisti odvedli in so o njegovi usodi krožile 
vsakovrstne vesti, so našli v neki  kaverni nedaleč od 
župnišča v Podsabotinu. Njegove ostanke so prenesli 
na goriško pokopališče. Komisija je ugotovila, da je 
bil umorjen z dvema streloma v tilnik in da so mu s 
puškinim kopitom razbili lobanjo. V noči od 8. do 9. 
1. 1944 je vdrlo skozi okno hišne kapele v župnišče v 
Št. Mavru, ki ga je rajni tudi upravljal, 5 oboroženih 
partizanov. Po triurni hišni preiskavi so izjavili, da niso 
ničesar našli, kar bi ga obremenjevalo, a vkljub temu 
so ga ob eni po polnoči odpeljali, nakar je izginila vsa
ka sled za njim. Naslednjega dne so se morilci  vrnili 

Duhovnikov podpis na dopisu iz Podsabotina in iz 
Štmavra (hrani arhiv goriške nadškofije)
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in župnišče popolnoma izropali. Policija ga je našla 
22. XII. 1946 v omenjeni kaverni. Pokojnega g. vikarija 
smo pokopali dne 31. XII. 1946. Ob 10. uri je bila v 
stolnici sv. maša zadušnica in nato so bili njegovi te
lesni ostanki položeni v zemljo na goriškem mestnem 
pokopališču. Večna luč naj mu sveti!

Tam je Alojzij Obid ostal več kot tri desetletja, nje-
gove posmrtne ostanke so nato prekopali v skupno 
grobnico duhovnikov goriške nadškofije društva Pio 
Sovvegno. Podatke o prekopu so nam posredovali 
na upravi goriškega pokopališča: do prenosa je pri-
šlo 22. maja leta 1979. Za datum smrti Alojzija Obita 
pa pokopališke knjige beležijo 3. januar 1944. 
Zadnja tuzemska postaja Alojzija Obida pa je na 

pokopališču v vasici Belvedere pri Ogleju, kamor 
so ga prenesli 15. maja 2014 skupaj s posmrtnimi 
ostanki desetih sobratov. Za pre-
kop so se odločili pri društvu Pio 
Sovvegno zaradi prezasedenosti 
goriške grobnice, potem ko jim 
je neka družina poklonila manjši 
mavzolej na omenjenem pokopa-
lišču. Tam je tudi obeležje, ki spo-
minja na starodavno izročilo, da je 
tja priplul evangelist sv. Marko. 

Pričevalci v Štmavru
V iskanju informacij o osebnos-

ti, delovanju in usodi beneškega 
duhovnika smo obiskali tudi 
Štmaver in se pogovorili z doma-

činko, ki je kot 6-letna deklica videla, kako sta tisto 
noč dva moška odvedla župnika. Jolanda Devinar 
(1937) je med stebri vaške skupnosti, že pet deset-
letij skrbi za domačo cerkev, znana pa je po pripravi 
daleč naokrog znanih štmavrskih štrukljev, ki kra-
ljujejo za praznik sv. Valentina. 

Tisto januarsko noč ste torej videli, kako so 
odpeljali župnika Obida? 
Doma sem bila v predelu vasi, ki mu pravimo 

Gropajšče. Že od malih nog sem bila zelo lahkega 
spanja. Tisto noč, bilo je okoli 23. ure, sem slišala, 
da nekdo cepeta po cesti, takrat je bil makadam, 
ni bilo asfalta kot danes, in se je vse slišalo. Stopila 
sem do okna in pogledala, mama mi je zakričala, 
naj se skrijem. 
Videla sem dva moška, župnika in ob njem psa. 

Župnik je imel velikega črnega psa. Tisto noč je bila 
lepa luna, bila pa je tudi burja. Naša mama je čez 
dan nabrala hrastove veje in jih zvezala v snope, 
eden od teh je zaradi burje zletel na cesto, od daleč 
je zgledalo, da se nekaj premika, tudi ker so suhi 
listi šumeli. Pa je eden od dveh moških šel naprej 
pogledat, če je kakšna nevarnost. Ko je videl, da 
je le fašina, je pomahal drugemu moškemu, da ni 
nevarnosti. In so šli naprej. Vse to se je dogajalo v 
tišini, brez besed, le mahali so si. Psa so nato kma-
lu ubili, da ne bi lajal, župnika pa so peljali proti 
Podsabotinu. Bila je mrzla zimska noč. 

Kod so hodili?
Pred našo hišo. Cesta je takrat vodila od župni-

šča do Podsabotina, po njej so hodili domačini, 
tudi župnik, ko je prihajal iz Podsabotina maše-
vat k nam. Zdaj je vse zaraščeno, je sama robida, 

takrat je bila steza lepo shojena. 
Župnika so gnali po tisti stezi, do 
Podsabotina ni daleč, steza pa 
pripelje nedaleč od podsabotin-
ske cerkve.

Kdo ga je ubil?
Verjetno tista dva moška, ki 

sta ga spremljala. Za umor niso 
bili krivi domačini, bili so nekateri 
Brici. Nekateri Štmaverci, ki so 
bili zelo zagrizeni in so se po vojni 
preselili v Jugoslavijo, pa so bili z 
morilci povezani, pomagali so pri 
celotni zadevi. V župnišče so ga 
prišli iskat že večer prej, ga klicali Jolanda Devinar

Očala, ki jih je Alojzij Obid pustil v župnišču v Štmavru in 
jih hrani nečak.
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in trkali na vrata, a jim 
ni odprl, naslednji ve-
čer so vlomili. Takrat je 
bil vhod za župniščem, 
kjer je bila kapela, tja 
smo hodili tudi k maši 
in k nauku. Tja so vlo-
mili, vstopili v kapelo, 
ga odpeljali in ubili. 
Odpeljala sta ga dva. 
Bilo je pretemno, da bi 
ju prepoznala.

Ste slišali strele?
Ne, je bilo predaleč.

Vam je znano, da je župnik delal 
kako propagando ali delil letake?
Nič ne vem o tem.

V nekaterih člankih piše, da je bil 
čudaški.
Z nami je bil zelo v redu, hodili smo k 

nauku, se igrali, ni nam kričal, ni bil hu-
doben, bil je strog, kolikor je pač treba, 
ni se zaganjal, bil je tudi zaveden. Ne 
vem, zakaj so ga morali ubiti.

Kaj so pravili ljudje, ko so zvedeli 
za umor?
Govorili so zelo potiho, da so ga ubili 

po krivem, največ pa so molčali.

Ste videli njegov nagrobnik na 
goriškem pokopališču, na katerem je 
pisalo, da so ga ubili župljani?
Veliko sem o tem slišala, enkrat 

sem ga tudi iskala, a ga nisem 
mogla najti. Da so ga ubili župljani, 
je pisalo ... Kakšna sramota, vi ne 
veste, kakšna sramota je ta umor!

Ob Jolandi Devinar je bila 
za naš zapis dragocena pomoč 
Tomaža Devetaka (1960), učitelja 
in poznavalca štmavrskih zgodb. 
Takole nam je povedal:
O župniku Obidu so doma 

govorili vsi, kot otrok sem o njem 
veliko slišal. Govoril sem tudi s 
poljskim čuvajem, Fanči smo mu 

pravili, ki je našel 
njegove posmrtne 
ostanke nedaleč od 
podsabotinskega 
mejnega prehoda. 
Sorodnica, ki je 

živela v vasi, pa mi je 
povedala, da so les-
tev, ki so jo uporabili, 
da so skozi okno vdrli 
v župnišče, prišli iskat 
k njim domov. Lestev 
je odnesel pokojni Os-
kar Ciglič, ki je v vasi 
po nepotrebnem ubil 

tudi nemškega vojaka, ki je vsak dan 
hodil na Sabotin. Takrat so v Štmavru 
tvegali, da jim Nemci požgejo vas. 
Moja nona, ki se je v begunstvu naučila 
nemščine, je skušala nemškemu ko-
mandantu obrazložiti, kako je prišlo do 
tragičnega dogodka. Ker je bil razumen 
človek, potem vasi niso požgali.
Omenjeni mož ima na vesti več ljudi. 

Ko sem ga šel pred nekaj desetletji obis-
kat v Podsabotin, sem ga tudi direktno 
vprašal, če je ubil župnika Obida, a mi 
je odgovoril, da ga ni on, da pa ve, kdo 
je bil.

Zakaj so ga ubili?
Pravijo, da je imel letake proti par-

tizanom. Ko so prvič pregledali župniš-
če, niso nič našli, potem so še enkrat 
premetali vse in pravili so, da so nekaj 
našli. Prej omenjena sorodnica mi je 

pravila, da je bilo nemogoče, da bi 
delal protipartizansko propagan-
do, saj so v skladišču njegovega 
župnišča hranili material, ki so ga 
nato nosili partizanom v Brda.

Pričevanje nečaka 
Armanda
Armando Obit (1941) je nečak 

duhovnika Alojzija Obida. Ko so 
strica odpeljali, je bil kot dvelet-
ni otrok prisoten v štmavrskem 
župnišču. Ob župniku so bili 
prisotni njegovi sestri Maria in 

V nekdanji kapeli 
župnišča: nečak 
odpira okno, 
kjer so nekoč 
stala vrata, skozi 
katera so vdrli 
morilci;
spodaj: Tomaž 
Devetak.
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Luigia ter brat Pietro z ženo Irmo in 
otrokoma, 4-letno Olimpio in njim, 
2-letnim Armandom, ki z družino 
živi v Gorici. O stričevi usodi je 
prvič javno spregovoril leta 2014 
na omenjenem srečanju združenja 
Concordia et pax. Decembra lani 
sva se srečala, obiskal me je zadnje 
dni leta in sva imela poldrugo uro 
trajajoč pogovor. Najprej mi je 
spregovoril o očetovi družini.
Moj oče Pietro je bil najstarej-

ši brat, rojen leta 1895, medtem 
ko je bil stric predzadnji otrok. 
Družina je bila še kar premožna. 
Iz Škrutovega se je oče odselil leta 
1938, ko se je poročil z dekletom iz 
Fojde, moja mama je bila Furlanka. Najprej smo ži-
veli v Biljah. Oče je delal v opekarni v Renčah, nato 
v cementarni v Anhovem, med vojno pa v tovarni 
Safog v Gorici. Ko je iskal hišo bliže delovnemu 
mestu, smo nekaj časa živeli pri stricu v župnišču v 
Štmavru. Tudi januarja leta 1944.

Ali je bil stric Alojzij edini duhovnik v družini?
Duhovnik, točneje jezuit, je bil tudi moj bratra-

nec, sin očetove sestre, ki se je preselila v ZDA in je 
bila poročena z beneškim Slovencem. Tam se je ro-
dil bratranec, ki je zaključil študij farmakologije, ded 
mu je že kupil lekarno, a je izbral duhovniško pot, 
hotel je postati misijonar, naposled je učil teologijo 
na univerzi v Washingtonu. Umrl je pred nekaj leti.

Ste bili povezani s stricem 
Alojzijem?
Zelo, vsi v družini smo ga viso-

ko cenili. Nekateri pravijo, da je 
bil zaprt in nič kaj sproščen člo-
vek, da se je le poredko nasmeh-
nil, kolikor vem, je bil natančen, 
urejen, metodičen. S sestro sva 
pri njem imela poseben status, 
saj sva bila najmlajša, dopušče-
no nama je bilo marsikaj, s šest 
let starejšim bratrancem pa je 
bil bolj strog, moral je pomagati 
v vrtu, z drobnico, s prašičem, 
midva pa sva se v glavnem igrala.
Stric Alojzij me je krstil v pod-

sabotinski cerkvi, to je bilo šele 
konec januarja 1942, rojen sem 12. decembra 1941. 
Takrat je padel s kolesom in si zlomil roko, zato 
sem moral počakati ... 
Vztrajal je, edini v družini, da se naš priimek piše 

Obid, in ne Obit. Tako da sem v krstni knjigi napi-
san z »d«, v občinskih aktih pa imam »t«. Ko sem se 
poročil, je moral kancler msgr. Rudolf Klinec, ki je 
bil velik stričev prijatelj, potrditi, da je »d« prisoten 
le v cerkvenih dokumentih.

Ali imate kakšen spomin na januar 1944?
Bil sem premajhen. To, kar vem, so mi povedali 

domači, po koščkih. Tako je bilo: molili smo rožni 
venec v manjši kapeli, ki je bila v prvem nadstrop-
ju župnišča, prisotni smo bili družinski člani, žup-
ljanov ni bilo. Bilo je zvečer, verjetno okoli osmih. 
Ko so vdrli, je mama naju s sestro vzela v naročje, 
puško so ji vperili v grlo, premetali so vse prosto-
re župnišča, tudi svete predmete, nato so strica 
odpeljali. Kolikor vem, so bili ugrabitelji štirje. Ko 
so ga gnali po stezi, je še naprej molil rožni venec. 
Ob njem je bil pes, ki ga je vedno spremljal, tudi 
ponoči, ko so ga klicali h kakemu bolniku.

Kdaj in kje so ga ubili?
Kdaj so ga ubili, se ne ve. Psa so ustrelili, njemu 

pa razbili glavo s puškinim kopitom, na njegovem 
telesu ni bilo strelnih ran. Pokopali so ga v neki na-
pol kaverni iz prve svetovne vojne v gozdu nedaleč 
od Podsabotina, skupaj s psom. Ker so domačini 
tja nosili cvetje, so ga nato odkopali in pokopali ob 
cesti, ga pokrili z gruščem. Tam so ga našli decem-
bra leta 1946 in ga nato prenesli v mrliško vežico 
goriškega pokopališča.

Armando Obit

Tomaž Devetak in Armando Obit po štmavrskih poteh
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Pred pokopom pa ga je moral pre
poznati Vaš oče.
Tudi sam sem bil prisoten v mrliški 

vežici goriškega pokopališča, pa čeprav 
otrok. Spominjam se njegovih furlanskih 
copat, ki jih je še nosil, saj je bil doma, 
ko so ga odpeljali, spominjam se ko-
larja, pa tudi kosa duhovniške obleke. 

Zakaj so ga ubili?
Nimam odgovora. Nekateri so celo 

pravili, da so ga krivili za bombardiranje 
Podsabotina. Kakšna neumnost! Saj je 
bila takrat ranjena tudi njegova mama, 
župnišče pa uničeno! Da je bil anti-
komunist, je bilo za duhovnika takrat 
precej običajno. Koliko je bilo takrat 
duhovnikov, ki so s prižnic obsojali 
komunizem! 

Ko so mu povedali, da se  pripravlja 
napad nanj, je šel na pogovor h goriške mu 
nadškofu Margottiju. Ta mu je svetoval, 
naj zapusti Štmaver, on pa je vztrajal, da 
ni ničesar zakrivil in da bo zato tam ostal.

Kaj je ta dogodek pomenil za Vašo 
družino?
Oče mi odtlej ni več spregovoril be-

sedice v slovenskem jeziku. Slovenščine 
zato ne znam, dve leti starejša sestra 
nekaj malega razume. O tem se doma ni 
govorilo, kot da bi skušali čim prej poza-
biti, izbrisati. Mama je tu pa tam ome-
njala strah, ki jo je stresel ob spominu 
na puško na grlu, celotne zgodbe mi niso 
nikoli povedali. Januarja je oče vsako 
leto plačal mašo v spomin na mlajšega 
brata, in to je bilo vse.
V Padovi je bil proti morilcem tudi 

proces.
Bilo je menda leta 1949, papirje sem 

skušal pridobiti, a mi doslej ni uspelo. 
Tam verjetno piše vse. Obtožencev ni 
bilo, saj so živeli v Jugoslaviji. Zanje se je 
vedelo, kdo so, kdo je strica umoril. Na 
procesu so pričali vsi prisotni v štmavr-
skem župnišču. Začeli so zjutraj. Ko smo 
zapustili sodišče, je bil mrak. Kot otrok 
sem moral čakati zunaj, pred zaprtimi 
vrati sem se več ur igral z odvetniki. Zve-
čer smo nato zaman iskali odprto gos-
tilno za večerjo, tudi bazilika sv. Antona 
je bila zaprta, mami pa je uspelo stopiti 
v samostan, kjer je plačala naročnino za 
revijo Messaggero di S. Antonio.
Morilce so obsodili, vendar jih zaradi 

amnestije, ki jo je predlagal Togliatti, niso 
preganjali. Spominjam se očetove jeze, ki 
se je hudoval, da je bil proces le teater. 

Kdo so bili morilci?
Njihovih imen ne poznam. Vem le, 

da so bili krajani, verjetno iz Podsaboti-
na, eden od morilcev je šel pred smrtjo 
k teti, ki je živela v Gorici, in ji izrazil 
kesanje. Zanje je vedel tudi moj oče, ki 
je na stričev nagrobnik dal vklesati, da 
je brat umrl zaradi »sovraštva nekaterih 
izgubljenih župljanov« (»morto per odio 
di alcuni parrocchiani deviati«). Ko je teta 

Armando Obit 
po stopinjah 
stričevega 
križevega 
pota: po danes 
asfaltirani cesti 
v Gropajšču 
in po stezi za 
Podsabotin
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iz ZDA obiskala bratov grob in prebrala napis, je 
prosila očeta, naj ga zbriše, oče pa je pribil, da tega 
ne bo storil, nikoli jim ni odpustil.

14. januar 2021: po stopinjah 
Alojzija Obida

S Tomažem sva se dogovorila, da bova prehodi-
la tisti kolovoz, po katerem so januarja 1944 gnali 
beneškega duhovnika od Štmavra proti Podsabo-
tinu. Naposled je naneslo, da se nas je 14. januarja 
letos zbrala lepa skupina, med prisotnimi je bil tudi 
duhovnikov nečak Armando s sinom, z dragoceni-
mi pričevanji so naše vedenje o dogodkih prepletali 
tudi nekdanji predsednik  rajonskega sveta Lovrenc 
Peršolja in nekdanji predsednik domačega društva 
Sabotin Gabrijel Figelj. 
Bilo je mrzlo in sončno zimsko jutro, zbrali smo 

se pred cerkvijo v Štmavru, se podali do danes 
praznega župnišča, ki kraljuje nad vasjo, na lokaciji 
z bajnim razgledom na čezmejno Goriško. Ogledali 
smo si sobo, kjer je bila takrat kapela in je danes 
skladišče, odprli okno, kjer so bila nekoč vrata, 
skozi katera so vdrli morilci. 
»V tej sobi je bila stričeva spalnica, v tej pa smo 

mi spali«, je povedal nečak, ko smo pogledali tudi 
v druge sobe. Lovrenc in Gabrijel sta zgodbi doda-
la dragocene drobce, ki sta jih sama poslušala od 
staršev in starejših v vasi.
Lučaj od stavbe smo si ogledali podrtijo nekda-

njega hleva, zaraščen vodnjak ter se podali po 
travniku in med vinogradi navzdol po kamnitih 
stopnicah do danes asfaltirane ceste, ki so jo du-
hovnik in morilci prehodili tisto mrzlo januarsko noč, 
ko je sijala močna luna. Hodili smo mimo domov, 
v katerih so živeli pričevalci, ki so v tišini tiste noči 
slišali lajanje župnikovega psa, videli duhovnika, ga 
slišali, da je še naprej molil rožni venec. 
Prišli smo do nekdanjega kolovoza. Danes je 

težko prehoden, zaraščen z robido, vejami, grmi-
čevjem, a precej jasno začrtan. Še danes povezuje 
štmavrsko Gropajšče s podsabotinsko cerkvijo, a ga 
nihče več ne uporablja. Alojzij Obid ga je neštetokrat 
prehodil, ko je hodil maševat iz ene vasi v drugo, 
tudi tisto noč so ga gnali po njem. Vendar takrat 
do Podasbotina ni prišel. Umorili so ga verjetno v 
prvem delu poti, ko se gozd spusti v manjšo zapr-
to kotanjo, kjer se streli do vasi ne slišijo. Tu so ga 
verjetno tudi pokopali v manjši kaverni ali odprtini 
v zemlji, ki jih tu ne manjka. Sem so nato domačini 

nosili cvetje, zato so z morilci povezani ljudje nje-
govo truplo kasneje pokopali nižje, ob cesti, ki pelje 
v Podsabotin. Truplo so verjetno spustili po strugi 
potoka in ga zagrebli nedaleč od danes asfaltirane 
poti, ki pelje do mejnega prehoda. Tu ga je dve zimi 
kasneje, decembra leta 1946, našel poljski čuvaj 
Fanči, takoj poklical sile javnega reda, za prenos v 
Gorico pa so morali počakati na sodne izvedence. 
Tako je pripovedoval Tomažu, pa tudi domačim.
Nečak naše žrtve, 79-letni Armando Obit, ki je na 

stričev lik globoko navezan, je v tistem mrzlem janu-
arskem jutru, ki je bilo posijano s soncem, s pomočjo 
prijaznih domačinov prvič zvedel, kod je poslednja 
pot vodila dragega strica, po stopinjah stričevega 
križevega pota je tudi prvič hodil. Dolgo je čakal na 
ta dan, nam je priznal njegov sin. Naš pogovorni 
jezik bi lahko bil slovenski, a je bil zaradi tragike, s 
katero je bilo posejano 20. stoletje, italijanski, saj mu 
oče, kot nam je povedal, po smrti brata, ki ga je ubila 
slovenska roka, ni več izustil slovenske besede. 
Sprava s preteklostjo je pot, ki je posejana z več-

jimi ali manjšimi dejanji pozornosti in drugih oblik 
ljubezni, graditi pa mora na resnici. Naš teritorij se 
tudi na najvišji institucionalni ravni jemlje kot vzor 
preseganja zidov. Največjo zapreko na poti, ki vodi 
do medsebojnega zaupanja, predstavlja prezrta, 
potisnjena in zlorabljena bolečina, ki se hrani s 
krivicami. Teh je bilo v prejšnjem stoletju preveč, 
preveč jih še čaka na očiščenje. Očiščenje pa ni le 
simbolno, temveč tudi konkretno dejanje. 

Lovrenc Peršolja kaže Armandu Obitu kraj najdbe 
stričevega trupla.
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Anja Dular

LIDIJA ZWITTER MATTHEWS – 
londonska dopisnica ameriške Prosvete 
med 2. svetovno vojno (I. del)

Lidija Zwitter se je rodila 21. febru-
arja 1907 v Mokronogu na Dolenjskem. 
Njeno življenje in delovanje je zazna-
moval njen rod, ki je izhajal s slovenske 
Koroške in z Dolenjske.
Zwittri izhajajo iz Ziljske doline. 

Zakonca Jerca in Martin sta imela sedem 
otrok. Najstarejši sin – poimenovali so 
ga Martin – se je rodil 5. oktobra 1869. 
Gorjanski župnik Matija Majer je pripo-
ročil staršem, naj ga dajo študirat, ker 
je zelo nadarjen. Oktobra leta 1891 se 
je vpisal na univerzo v Gradcu, kjer je 
študiral pravo, jeseni 1893 se je odločil, 
da zamenja univerzitetno ustanovo in 
kraj študija; odšel je na Dunaj. V prvih 
dveh letih študija se je tudi politično 
udejstvoval in bil aktiven v akademskih 
društvih. Zaradi političnega in narod nost-
nega delovanja so mu oblasti od tegnile 
štipendijo, tako je moral za nekaj let 
prekiniti študij in ga je dokončal šele 
leta 1901 na Karlovi univerzi v Pragi.1 
Kot lahko povzamemo po spominih 
Josipa Šašla, je bilo na Koroškem veliko 
pomanjkanje sodnih uradnikov, toda za 
zavednejše Slovence tam ni bilo mest.2 
Prvo službo je tako dobil Martin Zwitter 
pri okrajnem sodišču v Celju,3 novem-
bra 1903 pa je bil imenovan za gericht-
sadjunkta v Mokronogu. 4 Leta 1910 je bil 

1 Dular, Anja: Davorin (Martin) Zwitter, 
Koroški koledar, 2014, 190–199.

2 Šašel, Josip: Spomini II. (Celovec: 
Mohorjeva, 2012), 117 in sl.

3 Slovenec 28/1900, št. 227 (4. 10.), 3; Novice 
58/1900, št. 41 (12. 10.), 398.

4 Dolenjske novice 19/1903, št. 22 (15. 11.), 
215; Slovenski pravnik 21, 1905, 348.

premeščen v Novo mesto, kjer je od leta 
1913 opravljal službo okrajnega sodnika.5

Mati Lidije Zwitter je izhajala iz Majz-
ljeve hiše v Beli Cerkvi. Njen oče Fran 
Majzelj je bil umen gospodar in gostil-
ničar, pa tudi skrben oče. Imel je pet 
otrok, od katerih sta mu oba fanta, Franc 
in Anton, umrla kot otročiča. Dekleta 
je poslal v meščansko šolo, Franjo celo 
v Gradec. Priskrbel jim je izobražene 
ženine, Jožici in Franji sodnika, Tončki 

5 Slovenski pravnik 29, 1913, 286.

Družina Zwitter okoli 
leta 1915 na terasi vile 
v Novem mestu. Od leve 
mati Franja Majzelj, por. 
Zwitter, otroci Lidija, 
Fran in Martina ter oče 
Martin Zwitter.
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pa zdravnika. Martin (Davorin) Zwitter se je s Franjo 
Majzelj poročil oktobra 1904 v Beli Cerkvi.6 Leto dni 
kasneje (24. 10. 1905) se jima je v Beli Cerkvi rodil 
prvi otrok – sin Fran. Leta 1907 se je mladi družini 
v Mokronogu rodil drugi otrok, hčerka Lidija. Tedaj 
so živeli na mokronoškem gradu, v katerem je bilo 
tudi sodišče. Po selitvi v Novo mesto se je decem-
bra 1910 rodila še najmlajša – Martina.
Starša sta bila vpeta v družbeno in družabno 

življenje okolice. V Mokronogu je leta 1909 Davo-
rin Zwitter dal pobudo za ustanovitev sokolske 
družine, vodil je Družbo sv. Cirila in Metoda v 
Mokronogu, leta 1905 se je pridružil mokronoškim 
društvenikom Slovenske matice.7 Sodnik Davorin 
Zwitter se je po prihodu v Novo mesto pridružil 
novomeškemu Sokolu. Bil je vnet član in odbornik 
čitalnice v dolenjski metropoli.
Po selitvi v Novo mesto si je družina sezidala 

razkošno vilo na pobočju Marofa,8 vanjo so se vse-
lili leta 1912. Vendar sreča družine ni trajala dolgo. 
Davorin se je s sinom 18. avgusta 1918 udeležil 
velike slovesnosti ob odkritju spominske plošče dr. 
Kreku v Šentjanžu. Na poti domov naj bi bila jedla 
neumito sadje in tako je Davorin zbolel za grižo. 13. 
septembra 1918 je okrajni sodnik Davorin Zwitter 
po kratki bolezni nepričakovano umrl.
Mati Franja Zwitter je tako ostala nenadoma 

sama s tremi mladoletnimi otroki – Fran in Lidija sta 
že začela hoditi v novomeško gimnazijo, Martina pa 
je bila v tretjem razredu osnovne šole. Nastopile so 
tudi finančne težave, saj je nova država – Jugosla-
vija – ob preračunavanju denarja razvrednotila 
avstrijsko krono in s tem znižala vdovsko pokojni-
no. Pomagala si je s premoženjem v Beli Cerkvi in 
tako živela v Novem mestu do leta 1926. Vse svoje 
napore je vložila v omogočanje šolanja svojim trem 
otrokom. Po maturi leta 1924 je odšel na študij 
zgodovine in geografije prvorojenec Fran, nasled-
nje leto se je vpisala na pravno fakulteto hčerka 
Lidija. Mati je spoznala, da ne bo mogla vzdrževati 
dveh študentov v Ljubljani in živeti v novomeškem 
domu z najmlajšo Martino. Leta 1926 se je preselila 
v Ljub ljano. Še pred diplomo je sin Fran študiral na 
Dunaju, hčerka Lidija, ki je diplomirala na ljubljanski 
Pravni fakulteti, pa je šla na izpopol njevanje v Pariz.
Družina se je torej leta 1926 preselila v Ljublja-

no, a niso pretrgali vezi z Dolenjsko. Šele po drugi 
svetovni vojni so prodali zidanico in vinograd na 
6 Dolenjske novice 20/1904, št. 21 (1. 11.), 205.
7 Letopis Slovenske matice za leto 1905, 81.
8 Dular, Anja: Zgodba neke vile, Rast 24, 2013, 27–35.

pobočju Malega Vinjega vrha, kjer so preživljali 
poletne mesece. Pa tudi prijateljevali so z nekda-
njimi sošolci in novomeškimi sosedi. Tako sta bila 
vse življenje povezana Fran in Lidija z Marijo in 
Marjanom Kozino. Marija (poročena Kovač) je bila 
Franova sošolka, kasneje so se njune poti srečale 
na univerzi, celo diplomirala sta sočasno, ona na 
romanistiki, on na zgodovini, oba sta se izpopolnje-
vala v Parizu in se tam tudi srečevala. Lidijin sošolec 
Marijan Kozina se je posvetil glasbi. Kot študenta 
sta s Franom skupaj stanovala na Dunaju. Prav tako 
lahko povežemo z novomeškimi gimnazijskimi leti 
prijateljevanje z Jankom Jarcem, zgodovinarjem 
in dolgoletnim ravnateljem Dolenjskega muzeja. 
Božidar Jakac sicer ni maturiral v Novem mestu, a 
je dolga leta prijateljeval s Zwittri. Že leta 1926 je 
naredil Lidijin portret, ki je danes v Dolenjskem mu-
zeju. Čeprav so zgodaj izgubili očeta, pa nikdar niso 
prekinili stikov s Koroško, ne le sorodstvene vezi, 
tudi delovanje vseh treh je bilo vpeto v slovenstvo, 
ohranjanje domače besede in kulture, kar jim je v 
zgodnji mladosti vcepil oče. Vse to se odraža tudi v 
novinarskem delu Lidije Zwitter.
Lidija Zwitter se je leta 1917 vpisala na novo-

meško gimnazijo. Dekletom v tistih časih pa še 
ni bilo dovoljeno redno obiskovanje gimnazij. 
Bile so privatistke, a le v tistih krajih, kjer ni bilo 
dekliških srednjih šol – licejev, so smeli vpisati do 
5 % deklet. Te pa niso pisale šolskih nalog, tudi 
ustni odgovori niso veljali, prave ocene so dobiva-
le šele po opravljenem privatnem izpitu čez snov 
posameznega razreda.9 Lidija je torej šolanje na 
novomeški gimnaziji začela kot privatistka. V 1. b 
razred v šolskem letu 1917–18 je bilo vpisanih kar 
11 deklet in le 6 fantov, medtem ko je bila paralel-
ka 1. a povsem fantovska.10 Še v tretjem razredu, 
ki ga je Lidija zaključila leta 1920, ni bil položaj 
deklet gimnazijk drugačen, šolale so se še vedno 
kot privatistke. Lidija je razred končala v družbi 
enajstih deklet, vendar je bilo med njimi kar nekaj 
novih imen, tudi repetentk.11 Junija leta 1919 so 
sicer v Ljubljani izdali odločbo, s katero so odredili, 
naj hospitantk oziroma privatistk ne sprašujejo več 
semestralno, še vedno pa je veljalo, da je število 

9 Dodič, Milan: Dvesto petindvajset let Novomeške 
gimnazije: zgodovinski oris. V: 225 let novomeške 
gimnazije, Novo mesto: Gimnazija v Novem mestu, 
1971, 114.

10 Jahresbericht des k.k. Obergymnasiums zu 
Rudolfswerth, 1918, 18–19.

11 Izvestja državne realne gimnazije v Novem mestu, 
1920, 21.
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deklet v  razredih omejeno na 10–20 %. Spomladi 
1925 je Lidija maturirala.
Vpisala se je na Pravno fakulteto Univerze v 

Ljubljani. Prvi dve študijski leti je stanovala v inter-
natu Mladike. V tem času je pogosto pisala materi. 
Takoj po tem ko je ostala sama, jo je že mučilo 
domotožje po domačem Novem mestu. Podrob-
no je opisala kosilo: »Predraga mamika, komaj je 
oddrdral vlak, s katerim si se ti odpeljala, in komaj 
sem prišla spet v svojo novo sobo, že ti pišem – tebi 
in sebi v uteho. Najprvo ti naj pišem, kako je bilo pri 
kosilu. Velika, zelo velika jedilnica, po sredi dolga 
miza. Okoli dekleta v belih predpasnikih in čepicah 
vse vprek: Hrvatice, Srbkinje, Slovenke. To so gospo
dinarice. Razen teh je nekaj mlajših gimnazistovk in 
jaz. Med vsemi kraljuje Zemljanovka. Najprvo pride 
na mizo juha: iz vsega mogočega sočivja (koren, 
gobe itd.) z zakuhanimi kruhovimi knedelčki. Potem 
»mulprata« v zosu s putertaikom in krompirjevimi 
nudelni. Kot močnata: jabolkova potica (v kateri pa 
je bilo vse polno rozin). Gospodična je imela še črno 
kavo. Pri in po kosilu je pa bila nemška konverzaci
ja, in sicer kritika današnjih jedi. Tega se pa seveda 
udeležujejo samo gospodinarice. Danes tudi že 
kurijo, kar je zelo prijetno v tem vlažnem mrazu.«12

Kot študentka ni bila privilegirana, sobo je mo-
rala deliti z dekleti, ki so obiskovale licej ali gospo-
dinjsko šolo: »V moji sobi smo zdaj še vedno tri in ne 
kaže nič, da se bo kaj spremenilo. Včasih ob večerih, 
če ravno ni nobenega dela, je to čisto prijetno, am
pak splošno se mi je prej bolj dopadlo, ko sem bila 
sama. Posebno zdaj, ko sem že začela študirati – po
misli, draga mama, čisto resno sem začela študirati – 
zdaj me oni dve vedno motijo. Saj molčita, če vidita, 
da prebiram skripta, ampak že katera kaj vpraša 
nevede in nehote, in tako ni nikdar mira, samo kadar 
imata popoldne 2 uri šolo. Zadnja, ki je prišla v mojo 
sobo, je tudi gojenka gosp. šole in srečna zaročenka 
iz Ilirske Bistrice. Precej neumna, sicer pa čisto dobra 
in naivna punčka. Gdč. Zemljanovi še nisem dala 
denarja, ona mi nič ne reče, ji bom pa kar vse skupaj 
plačala, saj vedno povdarja, da se nič ne mudi.«13

O pripravah na čajanko in njenih »posledicah« 
pa je pisala kar dvakrat, in sicer 14. in 21. marca 
1926: »Vsa Mladika je spet na nogah, ker priredijo 
v sredo zvečer čajanko, da dobijo kaj denarja za 
razbito posodo in obenem bo menda tudi proslava 
godu gdč. Zemljanove.« In nadalje: »A ta teden je 
bila Mladika vsa narobe, pomagala sem pri pripra
12 SI AS 1402/188, Pismo z dne 20. 10. 1925.
13 SI AS 1402/188, Pismo z dne 9. 3. 1926.

vah za čajanko tudi jaz, kjer so me mogli porabiti, 
zdaj po čajanki pa preganjamo mačka, s tem da se 
potepamo po promenadi in Tivoliju, zvečer imamo 
pa vedno podoknice, tako da ne moremo ne spati, 
niti da bi pisale ali čitale. Na čajanki sem se imela 
izborno. Vse je bilo čisto v stilu »hausbala«, ker smo 
se vse plesalke in plesalci med sabo poznali. In kako 
sem jaz navdušena za hausbale, to pa že tako veš. 
Plesali smo do 3. zjutraj, potem smo še jedli same 
fine stvari iz buffeta in šele ob 4. smo zlezli spat.«14

Pogosto je obiskovala gledališke in glasbene 
prireditve in o tem poročala na Dolenjsko: »Danes 
dopoldne sem bila pri mladinskem koncertu v Ma
tici. Se namreč zelo izplača. Za 10 K – !!! – se lahko 
sedi v loži in se vendar nekaj sliši.«15 Marca 1926 pa 
je bila še na več prireditvah, najprej je v nedeljo 
21. 3. obiskala koncertno matinejo v Unionu in za 
popoldne je imela že naslednji načrt: »Danes grem 
menda tudi na koncert Ševčikovega kvarteta, pa še 
ne vem gotovo. Včeraj zvečer sem bila v Desetem 
bratu, čisto fletkana, domača stvar; v soboto sem 
bila pri »Večernem mornarju«. Velikanska stvar, 
škoda le, da so se lj. pevci tako neusmiljeno drli, da 
človeka kar odbijejo in bi jih najraje pometal z odra. 
Edino konec je bil pa tako sijajen, da je človeka kar 
pretreslo in ne morem pozabiti.«16

Dne 8. novembra 1925 je Lidija mami poročala 
tudi o demonstracijah proti delovanju fašistov v 
Trstu in na Primorskem17 ter o ljubljanskem vrvežu, 
v katerem se je znašla: »Kakor si že gotovo zvedela 
iz časopisov, je bilo včeraj v Ljubljani zelo živahno. 
Najprvo je bilo v avli zborovanje, ki je malo razigralo 
naše dobrovoljne Kranjce, Dalmatince pa je spravilo 
temeljito pokonci. Ravno pravo razpoloženje je bilo 
za razbijanje šip, pa koj pred italijanski konzulat. Štu
dentje so drveli čez Zvezdo, policija pa po Kongres
nem trgu gor in po Šelenburgovi ulici, kjer je pred ka
varno Zvezda ustavila študente in napravila koridor. 
In tukaj so začeli študentje vihteti dežnike, policaji pa 
pendreke. Eden policajev je zaradi dežnika prelil par 
kapelj vroče krvi po obrazu, drugi se je sesedel čez 
šipo med Bajtove rožice, nekaj študentov so aretirali, 
potem so se še prav po domače še metali, pljuvali 
drug v drugega, žvižgali na prste, peli itd. Cela reč pa 
je vendar trajala od 11ih do 1. ure, si moreš misliti, 
kako velezabavno je bilo vse te prizore gledati. Le za 

14 SI AS 1402/188, Pismo z dne 14. in 21. 3. 1926.
15 SI AS 1402/188, Pismo z dne 8. 11. 1925.
16 SI AS 1402/188, Pismo z dne 9. 3. 1926.
17 Demonstracije proti delovanju fašistov v Trstu in na 
Primorskem, Slovenec 53/1925, št. 254 (8. 11.), 2.
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hip nas je minilo, ko nas 
je policaj ustavil, da se 
moramo legitimirati. No, 
pa je šlo brez legitimacij 
čez, da sem srečno prišla 
h kosilu, čeprav po veli
kanskih ovinkih. Končano 
pa še ni bilo.

Popoldne ob 4ih smo 
šli k slovesni otvoritvi 
damske sekcije,18 kjer 
nam je Vidmar povedal, 
da je ob 5ih spet napo
vedana rabuka. In res 
smo se ob 5ih vsi šahisti 
z Dernoljščkom vred ob 
velikanskem navdušenju, 
da bomo malo razburkali 
Ljubljano, podali med 
špalirje policajev na uni
verzo. Tam je že čakala 
glavna grupa in med 
žvižganjem in kričanjem 
smo šli do magistrata 
in nazaj po Frančiškanski ulici do pošte. 
Tam so nas spet ustavili. Ravno tako je 
stala na Aleksandrovi cesti velika grupa z 
zaprtim vhodom na Šelenburgovo ulico. 
Tako smo se nekaj časa gledali, vsredi 
med nami policaji in italij. konzulat (v 
Magdičevi hiši). Kar naenkrat prikoraka 
četa orožnikov. Študenti so jih navduše
no pozdravljali: »Živela jugoslovanska 
vojska!« Že smo mislili, da bodo policaje 
zapodili, ker so prevzeli naš nasprotni 
oddelek. A kar naenkrat ti oni policaji 
navalijo na našo stran s pendreki, mi pa 
smo leteli, leteli … po Prešernovi ulici 
navzdol. Iz vsake veže, kamor smo se 
skušali zateči, so nas pometali ven. Nekaj 
jih je padlo po tleh, a mi smo bežali 
preko vsega. Jaz sem še komaj rešila tvoj 
dežnik in samo sebe. No, potem sem šla 
domov, a na Bleiweisovi cesti sem spet 
srečala gruče demonstrantov pred vlado. 

18 Podatek o ustanovitvi ženske sekcije 
šahovskega kluba leta 1925 je skoraj 
neznan. O ženskem šahu prvič poročajo 
ob organizaciji prvega turnirja v Ljubljani 
leta 1926 (Drinovec, Aleš in Preinfalk, 
Anton: Slovenski šah, Ljubljana: Kmečki 
glas 2002, 20.)

Pa so se menda kmalu 
razkropili. Danes bi pa bila 
gotovo spet kaka zadeva po 
unionskem  zborovanju, če 
ne bi ves dopoldne deževa
lo. Policaji so pa le morali 
v največjem nalivu stražiti 
italijanski konzulat.«
Zanimivo je, da se je 

Lidija kljub temu, da jo je 
vase potegnila evforija ob 
demonstracijah, potrudi-
la, da je prišla ob pravem 
času na kosilo v Mladiko in 
prav tako se je zvečer vrnila 
v varno okolje internata. 
Pravil življenja v ustanovi ni 
bilo pametno kršiti!
Iz pisem pa veje tudi 

domotožje, če ne drugega 
omenja vsaj vreme, ki je na 
Dolenjskem gotovo lepše: 
»Danes je v Ljubljani spet 
krasen dan, to se pravi, 

zdaj opoldne je prodrlo solnce meglo in 
kaže, da bo lep popoldan. Včeraj je bila 
ves dan megla, v nedeljo popoldne je pa 
deževalo, snežilo in solnce sijalo vse v 
enem popoldnevu. Sicer je pa zjutraj in 
zvečer še vse pomrznjeno. Tam doli pri 
vas je gotovo že vse bolj toplo.«19

Štirinajst dni kasneje ni bilo nič 
lepše: »Moj črni svileni klobuk je že 
popravljen, a kaj ko ga ne morem skoraj 
nič nositi, ko je tako strašno mrzlo, da 
me še v pelzu zebe. Ali je tudi pri vas tak 
mraz? Tukaj je strašen, solnca sploh ni in 
večna, mrzla burja.«20

Lidija je bila torej precej živahno de-
kle, zanimala se je za kulturo, umetnost, 
igrala je šah, je pa jemala zelo resno štu-
dijske obveznosti na univerzi. O njenem 
študijskem uspehu priča tudi ohranjena 
brzojavka, ki jo je poslala mami v Novo 
mesto – 10. 2. 1927 – »z odliko«.
V študijskem letu 1925/1926 se je to-

rej vpisala na Pravno fakulteto, ki je ime-
la v tem obdobju največ slušateljev med 
vsemi fakultetami ljubljanske univerze 
19 SI AS 1402/188, Pismo z dne 9. 3. 1926.
20 SI AS 1402/188, Pismo z dne 21. 3. 1926.

Lidija Zwitter 
okoli leta 1940 
v Angliji



MLADIKA  1-2 • 2021  |  41

PRIČEVANJA

– 338, med njimi je bilo kar 24 deklet.21 Diplomirala 
je v letu 1930 v skupini štiridesetih kolegov,22 za 
opravljanje rigorozov in dosego doktorskega naziva 
se ni odločila.
Lidija Zwitter se je s skromno materino podporo 

avgusta 1933 odpravila v Pariz. Najprej se je udele-
žila poletnega kurza na Sorboni in že v prvih pismih 
domov primerjala ljubljanske in pariške profesor-
je. Nad francoskimi predavanji je bila navdušena. 
Takole je pisala materi: »Vsak dan dopoldne za tri 
ure na Sorbonno k počitniškemu kurzu, kar brez 
vpisnine, dokler me ne bodo pogruntali in zapodili. 
Profesorji krasno predavajo. Kar čudno se mi zdi, če 
se spomnim, kakšne puščobe so v Ljubljani, tukaj 
pa toliko temparamenta in življenja. Publike je bolj 
malo 4050, skoro same dame in precej priletne in vse 
angleško govoreče. Moških je manj kot ¼, sami mla
deniči.«23 Živela je bolj skromno, jedla je konzerve, 
rogljiče, čokolado. Iz pisem pa ves čas veje tesnoba, 
kje bo dobila denar za plačilo stanarine, kako bo pro-
dala nekaj nakita in si zagotovila denar za prihodnji 
mesec … Ker pa se še ni vpisala na univerzo, jo je 
bilo strah, da jo bodo s predavanj zapodili. V pismih 
večkrat omenja profesorja Charlesa Eisenmanna, ki 
je predaval o javnem in zasebnem pravu, tako pred-
videvam, da sta jo zanimali prav ti dve področji.
Oktobra je poiskala pomoč pri srbskem kolegu 

Aleksandru Arnautoviću: »Zelo je prijazen. Sprva 
je govoril, da je vsako upanje izključeno. Potem je 
bil pa vedno bolj mehak. Končni rezultat: na vsak 
način naj se vpišem na juridično fakulteto, potem 
sem tukaj jugoslovanska študentka, ki se ji mora 
nekako pomagati. Če more familija kaj prispevati? 
Rekla sem, da je čisto skrahirana in ji je to nemogo
če. Do 15. novembra je treba čakati, če ne pridejo vsi 
štipendisti, morda se tam kaj dobi, naj bi se uredilo 
z januarjem, ko je nov francoski buget. Rekla sem 
mu, če mi ne da upanja, si ne bom delala stroškov z 
vpisovanjem … Bojim se, da mi bodo konec koncev 
nakazali par sto frankov na mesec, da ne bo ne za 
živeti ne za umreti.«24

Novembra se je vpisala na Sorbono, a ko je 
decembra izvedela, da ne bo dobila štipendije, je 
opustila misel na študij v francoski prestolnici. V 

21 Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani, Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani 1969, 638.

22 Murko, Vladimir: Pravna fakulteta. V: Petdeset let 
slovenske univerze v Ljubljani, Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani 1969, 313.

23 SI AS 1402/188, Pismo z dne 17. 8. 1933.
24 SI AS 1402/188, Pismo z dne 30. 10. 1933.

pismih omenja številne študijske kolege – Polja-
ke, Angleže, pa tudi rojake – slikarja Pilona, Jožo 
Vilfana.25 Iz Pariza je šla le za nekaj dni v London, a 
obrnilo se je drugače.
Decembra 1933 se je v Londonu sešla z gimnazij-

skim sošolcem, gimnazijsko ljubeznijo, Vladimirjem 
Kravanjo. Še isti mesec sta se poročila in Lidija je 
prevzela njegov novi priimek – Cowley. Kravanja, 
sicer doma z Opčin nad Trstom, se je namreč že v 
tridesetih letih povsem »poangležil«, kot je zapisal v 
enem izmed pisem materi (tašči) v Ljubljano.26 Delal 
je v stričevi odvetniški pisarni in tako prevzel njegov 
priimek. Lidija se je pridno učila angleščine, morda 
je celo delala v pisarni, saj je dala natisniti pisemski 
papir z glavo – dipl. iur. L. Cowley-Zwitter. Ker je zelo 
ljubila literaturo, je materi pisarila za to in ono knjigo, 
ki jo je seveda iz Ljubljane dobila. Sta pa imela z 
možem že v začetku zakona različen odnos do knjig, 
slovenske literature in najbrž tudi slovenstva, kar je 
pripeljalo do razhoda v času vojne. Lidija se je drugič 
poročila leta 1946 s Kennethom Matthewsom.27

(se nadaljuje)

25 SI AS 1402/188, Pisma z dne 1. 9., 18. 11., 30. 11. in 13. 
12. 1933.

26 Pismo z dne 23. 2. 1934.
27 Kenneth Matthews (1908–1994), po izobrazbi klasični 
filolog, je avtor več knjig o Grčiji in šahu.

Lidija Zwitter v londonskem domu junija 1940
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Na božični dan 2020 je v 87. letu sta-
rosti zatisnil oči priljubljeni tržaški umet-
nik Deziderij Švara. Ne samo njegovi 
najbližji, ogromno ljudi ga bo pogrešalo, 
saj je bil Deziderij Švara kot ustvarjen za 
prisrčne prijateljske stike: rad se je pogo-
varjal, veliko spraševal, pazljivo poslušal 
in na koncu izrazil svoje mnenje.
Deziderij Švara je leta 2009 napisal 

knjigo z naslovom Kronika družine Švara 
in preživetje v Bregu od naselitve do da-
nes. Svoje delo je v uvodu predstavil z na-
slednjimi besedami: »Pregovor pravi, da 
je, ko umre star človek, kot če bi pogorela 
knjižnica. Ne vem, če je prav tako, vseeno 
pa sem prepričan, da gre za izgub ljeno 
dragoceno življenjsko izkustvo. Ker čas 
hitro mine in zabriše  preteklost, kot 

 morski valovi človeške stopinje na pro-
du, menim, da bo to, kar ostane napisa-
no, mogoče kdo od naslednikov nekoč 
tudi prebral in se zamislil …«
Svojo pripoved je začel v davni 

preteklosti domačega kraja, potem 
je predstavil svoje prednike, v zadnji 
tretjini knjige pa je spregovoril o svoji 
življenjski poti. Deziderij Švara je vse-
skozi natančen, iskren, neposreden, nič 
ne olepšuje, ampak pove resnico; rad se 
sproščeno pošali, iz vsakega doživetja 
pa črpa spoznanja za razmišljanje. Kdor 
bo segel po knjigi, ne bo razočaran, kajti 
v njej bo našel – ob dragocenih podat-
kih, dokumentih in fotografijah – življe-
nje sámo, prikazano z ostrino razuma in 
s prizanesljivostjo ljubezni.
Umetnik se je rodil leta 1934, zato je 

doživel težko otroštvo, zaznamovano z 
revščino, vojno, narodnostno mržnjo in 
političnimi spori. Komaj štirinajstleten 
si je moral poiskati (sam!) zaposlitev v 
mizarski delavnici, toda močna volja, 
želja po znanju, odličen spomin in 
radovednost so mu z leti omogočili, da 
je dosegel svoje cilje: leta 1966 je opravil 
maturo na Likovnem liceju v Benetkah, 
nato pa habilitacijo za poučevanje likov-
ne vzgoje v Bologni. Vse to je zmogel ob 
delu, v urah, ki jih je prav gotovo ukradel 
spanju. Lahko bi se zaposlil kot profesor, 
vendar ne v Trstu, vsaj ne na začetku. 
Zato je vse do upokojitve ohranil prejš-
njo zaposlitev kemijskega tehnika. 
Po upokojitvi se je odločil za petlet no 
službeno bivanje na Malih Antilih, kjer 
mu je zeleni otok Martinique s svojo 
kompleksno kulturo, tropsko naravo in 

Magda Jevnikar

POSLOVIL SE JE UMETNIK 
DEZIDERIJ ŠVARA
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 barvitostjo navdihnil 
nova razmišljanja in 
zanimiva spoznanja. 
Švara je rad potoval 
in odkrival nove kraje, 
doma pa je bil vpet v ži-
vahno kulturno okolje 
in je tesno sodeloval z 
drugimi umetniki. Leta 
1970 je bil soustanovi-
telj Grupe U, deset let 
pozneje Društva zamej-
skih likovnikov, nato 
pa je bil član in več let 
predsednik Društva za 
umetnost Kons. Leta 
2016 sta mu krovni 
organizaciji podelili 
priznanje ob dnevu 
slovenske kulture.
Tudi iz tega kratkega 

pregleda lahko razume-
mo, da je bilo njegovo 
življenje zelo razgibano 
in polno izzivov. Popol-
noma je uresničil svojo 
odločitev iz otroštva, ko 
se je s strahom in grozo 
v srcu prvič pobliže 
srečal s smrtjo ljudi na 
vasi ob »vahtenju«. Tla 
so se mu zamajala: zakaj 
živimo, če moramo 
umreti? Mati ga ni znala 
potolažiti, v njem pa je iz 
mučne tesnobe dozore-
la misel, ki jo je v knjigi 
strnil v en sam stavek: 
»… in ker nikakor nisem 
mogel odgnati skriv-
nosti o smrti, sem se 
odločil, da bom, dokler bom živel, živel 
zelo aktivno …«
Če se hočemo poglobiti v umetnost 

Deziderija Švare, moramo vzeti v roke 
njegovo monografijo, ki je izšla leta 2008 
pri založbi Hammerle Editori. V njej je z 
reprodukcijami in eseji prikazano umet-
nikovo več kot petdesetletno ustvarjanje 
od tistega Samotnega drevesa, ki ga je 
s svinčnikom narisal na papir, star  kakih 

dvajset let, do zrelih 
platen, ki so po Claudiu 
H. Martelliju Deziderijevi 
paysages de l’âme.
Švarovo ustvar-

jalno pot so v knjigi 
razdelili na tri časovna 
obdobja: prvi ciklus 
zajema petdeseta in 
šestdeseta leta, drugi 
sedemdeseta in vse do 
leta 1995, tretji ciklus 
pa gre od leta 1995 do 
leta 2008. V knjigi se 
oglašajo številni likovni 
kritiki ali zgodovinarji 
s poglobljenimi eseji o 
umetniku in njegovih 
delih. Pravo razkošje pa 
so številne reprodukci-
je, ki korak za korakom 
dokumentirajo umetni-
kovo razvojno pot od 
mladostne in študijske 
v smeri realizma mimo 
osebnega dozorevanja 
v slogu geometrijske 
abstraktnosti in vse 
do zrele dobe, ko je z 
lirično abstraktnostjo 
dosegel svoj najlepši 
izraz in razpoznavnost.
V knjigi izstopajo 

Švarove priljubljene 
barve (rumena, oranž-
na, modra), nagovarjajo 
nas njegove zgodnje 
krajine, prizori ob morju 
ali skrbno izrisane 
hiše na vasi, nato pa 
se pojavljajo čedalje 

abstraktnejši pejsaži, vedno bolj zoženi 
na bistvo, vse do tistih platen, kjer so 
mu bili posamezni detajli, a tudi še tako 
minimalistični posegi – odveč.
Ne vem, ali mi je sam to povedal ali 

sem prišla do tega zaključka na podlagi 
vsega, kar sem v dolgih letih spoznavala 
ob njegovih razstavah in slikah. Prepri-
čana pa sem, da se bo prav to njegovo 
sporočilo ohranilo: lepota rešuje svet.

Spodnja zelo lepa 
in značilna slika 
visi na sedežu 
Društva slovenskih 
izobražencev. 
Umetnik, ki je 
rad zahajal na 
ponedeljkove 
večere, jo je pred 
meseci daroval, 
a ni želel javne 
zahvale.
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V soboto, 12. decembra 2020, je na 
svojem domu v Clevelandu v Združenih 
državah, obkrožen s svojimi najdražjimi, 
umrl profesor dr. Edvard Gobec. Od nas 
se je poslovil razumnik in slovenski do-
moljub. Pred leti sem zapisal, da sloven-
ski domoljubi ne živijo le doma v Slo-
veniji, ampak tudi v tujini, mogoče tam 
celo večji. Eden od njih je bil nedvomno 
dr. Gobec. Življenje mu ni prizanašalo, 
vendar ga je do visoke starosti gnala ne-
verjetna ustvarjalna energija in ljubezen 
do domovine, do slovenstva.
Rodil se je 25. julija 1926 v Celju. Kot 

dijaka v Mariboru so ga nacisti leta 1943 
najprej odpeljali na prisilno delo v Nem-
čijo in leto za tem mobilizirali v nemško 
vojsko. V južni Franciji je prebegnil k 
francoskemu odporniškemu gibanju in 
se kasneje pridružil britanski vojski. Po 
koncu druge svetovne vojne je dokončal 
gimnazijo v Italiji in leta 1950 emigri-
ral v ZDA. Doma je namreč zavladala 
komunistična diktatura, on pa se je že 
mlad zapisal demokraciji in tudi ideji o 
samostojni Sloveniji.
Začetki v ZDA so bili težki. Vendar se je 

z neverjetno energijo in voljo od fizične-
ga delavca s študijem (filozofije, sociolo-
gije in antropologije) ob delu prebil do 
doktorata na državni univerzi v Columbu-
su v zvezni državi Ohio (Columbus State 
University) in mesta zaslužnega univerzi-
tetnega profesorja (professor emeritus) 
na univerzi Kent (Kent State University). 
Bil je tudi član newyorške akademije 
znanosti in umetnosti (The New York Aca-
demy of Sciences) in od leta 1970 zapisan 
na seznam znamenitih Američanov.

Vendar je gospod Gobec tudi v svoji 
drugi domovini ostal zvest slovenstvu. 
Bil je eden od ustanoviteljev in ravnatelj 
Slovenskega ameriškega raziskovalnega 
središča (Slovenian Research Center 
of America). Bil je tudi član Slovenske 
teološke akademije v Rimu. Med drugim 
je desetletja skrbno zbiral gradivo o do-
sežkih Slovencev v ZDA (in tudi drugod) 
in o tem objavil množico znanstvenih 
člankov in dvajset knjig v angleškem in 
slovenskem jeziku. Med njimi sta tudi 
knjigi Why we are proud to be Slove-
nian Americans in Slovenian American 
Inventors and Innovators (slovenska 
izdaja: Slovenski ameriški izumitelji in 
inovatorji, njihove sledi na Zemlji in v 
vesolju). Slednjo sem podaril senatorki 
Amy Klobuchar, trenutno najvišje rangi-
ranemu ameriškemu politiku slovenskih 
korenin. Slovenski pečat novemu svetu 
je tako ostal zapisan za večno.

Božo Cerar

POSLOVIL SE JE SLOVENSKI DOMOLJUB 
DR. EDVARD GOBEC

Æ

Slovenska konzulka v 
ZDA Alenka Jerak je v 
Clevelandu v imenu 
predsednika RS Bo
ruta Pahorja vročila 
dr. Edvardu Gobcu 

državno odlikovanje 
»red za zasluge« za 
življenjsko delo in 
prispevek k prepo
znavnosti Slovenije 

ter obogatitev 
spoznanj o dosežkih 
Slovencev v svetu;
na naslednji strani: 
dve Gobčevi knjigi o 

Slovencih v ZDA
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Ob enem izmed najinih srečanj mi je gospod Edi 
omenil, kaj ga je pravzaprav vzpodbudilo, da se je 
lotil iskanja slovenskih sledi v Ameriki in njihove 
ohranitve. Ko je bil še v službi na železnici, kjer 
svojega slovenskega rodu ni prikrival, so ga njegovi 
sodelavci večkrat zbadali, kdo da so Slovenci in kaj 
so sploh prispevali človeštvu. Hitro je ugotovil, da 
jih samo z omenjanjem Prešerna, Vege, Plečnika 
itd. ne bo prepričal. Argumente je moral najti bliže, 
na ameriških tleh. In se je požrtvovalno lotil dela, 
začenši z misijonarjem Friderikom Barago. Svojim 
nejevernim sodelavcem in ostalim je vse do svo-
je smrti dokazoval, s čim vse se lahko pohvalijo 
ameriški Slovenci – od konstruktorja Boinga 747 do 
izumitelja prvega žepnega računalnika na svetu, ki 
ga je predsednik ZDA podaril kitajskemu voditelju 
ob obisku v Pekingu.
Vseskozi je tudi živo spremljal dogajanje v 

rojstni domovini in skušal po svojih močeh prispe-
vati k uveljavitvi demokracije pri nas in k slovenski 
osamosvojitvi. Razumljivo, da pri oblasteh v času 
Jugoslavije ni bil najbolje zapisan. Zaradi njegove-
ga vnetega zbiranja in arhiviranja gradiva ter neu-
trudnega peresa so tudi ta njegova prizadevanja in 
prizadevanja drugih somišljenikov v ZDA, Kanadi, 
drugje po svetu in v zamejstvu ostala ohranjena. 
Bil je srečen, da je dočakal leto 1991, našo osamo-
svojitev in mednarodno priznanje. Spremljal je tudi 
dogajanje doma v zadnjih tridesetih letih, včasih z 
nekaj skepse in zaskrbljenosti.
Močno ga je skrbelo, kaj bo z njegovim obšir-

nim arhivskim gradivom po njegovi smrti. Bilo bi 
nekako logično, da ostane na ameriških tleh, kjer 

je nastalo. V enem od svojih zapisov 
pred leti sem sicer ugotavljal, da srce 
mlajših generacij ameriških Slovencev 
bije za ZDA, kar je seveda razumljivo. 
S tem se spreminja tudi občutek, 
odnos do gradiva, povezanega z 
rojstno domovino njihovih prednikov, 
njihovim prihodom v ZDA in prvimi 
desetletji njihovega življenja in dela v 
novi domovini.
Dr. Gobec se je tako že pred ča-

som odločil, da bi bilo zaradi njegove 
izrazite slovenske obarvanosti bolje, 
da se arhivsko gradivo shrani v Slove-
niji. Obljubil sem mu pomoč. Ob svoji 
vrnitvi pred tremi leti z veleposlaniške-
ga mesta v Washingtonu sem v kontej-
nerju s svojimi stvarmi v Ljubljano, v 

Arhiv Republike Slovenije, pripeljal prvi del njegove 
bogate zbirke. Po tem so sledile nove pošiljke.
Pravijo, da za vsakim uspešnim moškim stoji 

ženska. Soproga Milena, rojena Osenar, profesori-
ca jezikov, ni bila le njegova življenjska sopotnica, 
ampak tudi nepogrešljiva pomočnica in svetovalka. 
Odlikovanje predsednika države Boruta Pahorja dr. 
Gobcu v lanskem poletju – red za zasluge za življenj-
sko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije ter 
obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu – 
je pravzaprav priznanje za njuno skupno delo.
V čast mi je bilo, da sem osebno poznal dr. 

Gobca, se z njim srečeval in dopisoval. Delila sva kar 
nekaj pogledov na svet okoli nas. Žal mi je, da je bil 
v zadnjih tednih svojega življenja, v času pandemi-
je novega koronavirusa, ki je bil tudi zanj usoden, 
priča neodgovornemu ravnanju v Sloveniji, ki jo je 
vedno nosil v srcu. Ko ugled, dobrobit slovenske 
države in naroda (ponosnega in zmožnega srednje-
evropskega naroda, enakovrednega drugim, kot je 
rad pogosto dejal) ter življenja predvsem njenih sta-
rejših državljanov niso pomembni v boju za oblast.
Profesor dr. Edvard Gobec je bil velik človek, 

velik Slovenec. Kot takega ga bomo tisti, ki smo ga 
poznali, ohranili v trajnem spominu.

Æ

Avtor, diplomat dr. Božo Cerar, ki je svojo službeno 
pot končal leta 2017 kot slovenski veleposlanik 
v ZDA in Mehiki, o čemer je napisal tudi knjigo 
Washingtonski zapisi, je prvotno besedilo 
spominskega članka objavil 20. decembra 2020 na 
spletnem mediju Portal+.
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Ivica Švab

SPOMIN NA DR. ALDA STEFANČIČA – 
NAŠEGA PROFESORJA

V petek, 8. januarja, zvečer je 
odšel v večnost prof. Aldo Stefan-
čič. Pri njem je bila žena Neva. 
Hospitalizirana na istem oddel-
ku v bolnišnici na Katinari mu je 
bila blizu tudi v zadnjih trenutkih 
življenja, tako kot v vsem času 
bolezni. V teh hudih časih pande-
mije je res nekaj izrednega, da ima 
bolnik v bolnišnici ob sebi koga od 
svojih dragih. Gotovo jima je to bil 
predragocen Božji dar, ki lajša in 
bo lajšal bolečino ločitve.
Pri Vincencijevi konferenci, v 

kateri je bil dejaven več desetletij, 
smo nekoliko mlajše članice zadnja leta dr. Stefanči-
ča imenovale profesor, kar nam je bilo bolj prisrčno, 
pa smo se morda ob njem tudi počutile, kot da smo 
še učenke, čeprav imamo svoja leta. Veliko smo se 
od njega naučile. Mislim, da ne samo me. Tudi drugi 
v raznih okoljih, kjer je deloval.
V naši ustanovi ga bomo zelo pogrešali. Do zad-

njega nam je bil podpredsednik, ne samo zaradi 

hvaležnosti za delo, ki ga je opravil, 
ampak tudi zaradi velikega znanja 
in bogatih izkušenj. Njegov značaj 
in njegova osebnost sta blagodej-
no vplivala na vzdušje v odboru. 
Njegov nastop je bil prijazen, 
njegova beseda premišljena in pre-
tehtana. Če je izrekel kako kritiko, 
je to storil umirjeno in dobrohotno.
Zadnje čase je bil zaradi zdrav-

stvenih težav nekoliko manj 
prisoten na sejah, udeleževal pa 
se je dejavnosti, če je le mogel. 
Pri nekaterih je dal svoj bistveni 
doprinos.

Tako je v letu pred pandemijo imel skrb, da nam 
je skupaj z vnukom Matejem v tednu pred oljčno 
nedeljo dostavil na sedež oljčne veje za ponudbo 
pri slovenski maši pri Novem sv. Antonu v Trstu. Pri 
organizaciji celodnevnega izleta za člane in prijate-
lje je poskrbel za avtobus. V času pred božičem pa 
je poskrbel, da je z družino, kot že vrsto let, zbral 
večjo pošiljko hrane in jo izročil samostanu kapu-

cinov za njihovo menzo za ljudi v potre-
bi, a tudi varstveni ustanovi za žene in 
dekleta brez doma.
V preteklem letu smo se zaradi 

pandemije vsi manj srečevali in videvali, 
kako dejavnost pa nam je le uspelo iz-
peljati, in takrat je bil tudi on med nami 
z ženo Nevo, ki ga je zad nja leta vedno 
spremljala.
Tudi slišala sva se večkrat. Ko sem ga 

klicala za nasvet za kako pomembnejšo 
zadevo, sem pri njem dobila pametno 
in tehtno besedo. Čutila sem njegovo 
zanimanje, navezanost in zavzetost. Tudi 
tako je v visoki tretji dobi svojega življenja 
dajal svoj doprinos in nam pomagal.

Večer DSI 17. 12. 2007: predsednik tržaške Caritas Mario Ravalico in 
predsednik Vincencijeve konference Aldo Stefančič 

Aldo Stefančič leta 1983
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Vedeli smo, da nam je vsekakor blizu in da nas 
tudi od daleč podpira. Mislim, da je bila Vincencije-
va v njegovem srcu do konca.
V tej ustanovi je bil dejaven več desetletij. Začel 

je sodelovati s takratno predsednico Lauro Abra-
movo kot ravnatelj kolonij, ki jih je organizirala za 
slovenske otroke. Bil je vrsto let odbornik, nato, po 
smrti prof. Abramove, njen predsednik od leta 2002 
do leta 2012, ko je zaupal vodenje meni. Tudi po-
tem je ostal v odboru in zavzeto sodeloval. Kot bivši 
šolski ravnatelj je imel smisel, znanje in veselje za 
organizacijske in upravne zadeve, v katere nas je 
potrpežljivo uvajal.
Profesor Stefančič je bil eden tistih ljudi, ki so ob 

opravljanju svojega poklica in posvečanju družini 
odprti tudi do okolja, v katerem jim je dano živeti. 
Ob vestnem službovanju na šolskem področju kot 
profesor in nato kot ravnatelj se je vedno odzival 
na potrebe skupnosti. Pri tem je imel podporo žene 
Neve, saj bi drugače ne mogel delovati, kot je.

Bil je dejaven v mnogih sredinah. Navezan in 
povezan je bil s svojimi kraji in ljudmi. V mlajših letih 
se je vključil v prosvetno delovanje v Bregu. Zelo de-
javen pa je bil tudi v krajevni politiki, kar je odražalo 
zanimanje in skrb za dobrobit krajevne skupnosti.
Kot veren človek se je udejstvoval in prevze-

mal zadolžitve in odgovornosti tudi v župnijskem 
občestvu.
Zaradi vsega tega si je g. Dušan Jakomin vzel k 

srcu in dosegel, da je dr. Stefančič kot zavzet krist-
jan, občutljiv za potrebe sočloveka in skupnosti, 
leta 2011 prejel od papeža Benedikta XVI. visoko 
priznanje – red sv. Silvestra – za zasluge na šol-
skem, družbenem in verskem področju.

Bil je veren in moder mož. Naj nam bo misel 
nanj v spodbudo, da se ne zapiramo in skrbimo 
samo zase in da bi s talenti, ki nam jih je Bog dal, in 
po svoji močeh ostali vedno pripravljeni nekaj nare-
diti tudi za druge in za skupnost, kateri pripadamo.

25  LET  NOVEGA GLASA
Tednik Novi glas, ki izhaja v Gorici pod vodstvom odgovornega urednika Jurija Paljka, je stopil v 

26. letnik. Nastal je namreč pred 25 leti, 11. januarja 1996, ob združitvi takratnih tednikov Katoliški 
glas in Novi list.

A
N
T
E
N
A
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Tako pravi znani italijanski pregovor. To ljudsko 
modrost s svojim početjem potrjujemo že dolga 
desetletja. Koliko časa nas znanstveniki opozarjajo 
na posledice podnebnih sprememb? Že najmanj 
15 let so strokovnjaki napovedovali tudi nevarnost 
pandemije. Opozarjali so, da so epidemije posledica 
tesne prepletenosti med zdravjem ljudi, živali in 
planeta. A naleteli so na gluha ušesa.
V letu 2021, ki se je komajda začelo, morata 

biti na prvem mestu odprava gospodarskih in 
socialnih posledic pandemije ter prizadevanje za 
omejitev globalnega segrevanja. Če tega ne bo, 
bomo propadli.
Zaustavitev 

gospodarskih 
dejavnosti zaradi 
pandemije je sicer 
ugodno vplivala 
na okolje. Izpusti 
ogljika so upadli za 
dobrih 7 odstotkov, 
učinek pa bo le krat-
kotrajen. Generalni sekretar Organizacije združenih 
narodov Guterres je svetovne voditelje pozval k raz-
glasitvi izrednih podnebnih razmer in oblikovanju 
bolj zelene rasti po pandemiji covida-19. Za to se 
zavzema tudi Evropska unija, ki je sredi decembra 
sprejela načrt o evropskem podnebnem zakonu. 
Podnebno nevtralnost naj bi na stari celini dosegli 
do leta 2050. Tudi novi ameriški predsednik Biden 
obljublja, da bo okolje eno njegovih glavnih priza-
devanj. Tudi na tem področju naj bi se oddaljil od 
svojega predhodnika Trumpa.
Svojim vnukom bomo lahko pripovedovali, da 

smo doživeli marsikaj: pandemijo, izredne vremen-
ske pojave, nenavadno visoke temperature, straho-
vit mraz, poplave in zračne vrtince ter celo sneg v 
Sahari. Porazno leto 2020, ki je za nami, je bilo med 
najtoplejšimi od začetka meritev, so med drugim 

sporočili Združeni narodi in nas ponovno opozorili, 
da je treba takoj ukrepati.  
V zadnjih mesecih je zaradi koronakrize ostala 

nekoliko v ozadju švedska podnebna aktivistka 
Greta Thunberg, ki je svoje dejavnosti preselila 
na splet. Tretjega januarja je postala polnoletna. 
Sama, kot kaže, vse manj verjame, da bo znalo 
človeštvo spremeniti smer. Pred nedavnim je ob 
5. obletnici sklenitve dogovora pariškega podneb-
nega sporazuma dejala, da smo v teh letih slišali 
veliko praznih obljub in lepih besed. Čas se izteka, 
dejanj pa še ni videti, je menila.

Nekaj se vendarle 
premika v pozitivno 
smer. ZDA naj bi se z 
novim predsednikom 
Bidnom ponovno pri-
družile pariškemu pod-
nebnemu dogovoru, 
od katerega je odstopil 
Trump. Na Kitajskem 
bo v kratkem zaživela 

shema trgovanja z dovoljenji za izpust ogljikovega 
dioksida. S tem naj bi država, ki sodi med največje 
onesnaževalke na svetu, stopila na pot doseganja 
ogljične nevtralnosti do leta 2060. Evropska unija 
namerava ta cilj doseči še 10 let prej. Francoski 
predsednik Macron pa načrtuje, da bi varovanje 
okolja vpisal v ustavo.
Pandemija covida-19 je ves svet postavila na 

glavo. Kot rečeno, znižanje svetovnih izpustov 
zaradi restriktivnih ukrepov ne bo dolgo trajalo. 
Če bomo, ko bomo ponovno zagnali dejavnosti, 
le skušali nadoknaditi izgubljeni čas, bomo kmalu 
ugotovili, da smo izgubili dragoceno priložnost, da 
se zamislimo nad vsemi težavami, ki jih povzroča-
mo planetu, vsem živalskim in rastlinskim vrstam 
ter seveda nam samim. To je morda še zad nja 
priložnost, da spremenimo smer.

H.J.

NIHČE NI BOLJ GLUH OD TISTEGA, 
KI NOČE SLIŠATI

»Izgubili bomo priložnost, da se 
zamislimo nad vsemi težavami, 
ki jih povzročamo planetu, vsem 
živalskim in rastlinskim vrstam 
ter seveda nam samim.«
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Mnogi so še pred nedavnim mislili, da 
so podnebne spremembe nekaj, kar se nas 
neposredno ne tiče. Res je, kot smo že več-
krat poudarili, da so posledice globalnega 
segrevanja najbolj občutili tisti, ki so zanje 
najmanj krivi. Torej tisti, ki se komaj preži-
vljajo in ki nimajo niti najosnovnejšega za 
preživetje. Bogatejše države so podnebne 
spremembe občutile v veliko manjši meri.
Tudi v Italiji smo se bili (ne pozabimo 

na referendum!) že prisiljeni boriti proti 
privatizaciji vode, ki je in mora ostati skup-
na dobrina in temelj na člove kova pravica. 
A svetovni špekulanti ne  odnehajo. In tako 
se je zgodilo, da smo v trenutku, ko so bile 
naše skrbi drugod, ko so mnogi zaradi ko-
ronakrize izgubili vse imetje, 8. decembra 
na ameriški borzi kotirali vodo. To pome-
ni, da bo lahko njena cena v prihodnje 
nihala, kot se na primer dogaja z gorivom. 
In če se bo zgodilo – kar se pravzaprav že 
dogaja – da bi bilo pitne vode v prihod-
nje zaradi globalnega segrevanja manj, 
potem jo bo pač lahko pil le tisti, ki si jo 
bo lahko privoščil! To je dovolj zgovoren 
primer ekonomskega sistema, ki se (tako 
kot se ni nikoli v preteklosti) ne ozira na 
potrebe ljudstva. In ki mu ni mar usoda 
milijonov in milijard ljudi.
Bitka za zeleno prihodnost torej ni le 

bitka za ohranitev planeta, našega doma. 
Gre za boj za uveljavitev vseh teptanih 
osnovnih človekovih pravic. Obenem pa 
gre tudi za potrebo po prevzgoji človeka 
prihodnosti, ki ne bo izbiral le tistega, 
»kar mu je všeč«, »kar mu koristi«, »kar 
se mu tisti dan ljubi«, pač pa tudi, kar je v 
skupnem interesu vseh.
Marsikdo se ni pripravljen ničemur 

odpovedati. Niti tistemu, česar ne potre-
buje. Celo tistemu ne, kar mu v resnici 
škoduje. Eden od teh primerov je hrana. 
Vsi vemo, da jo zaužijemo preveč in da bi 
morali temeljito spremeniti jedilnik. Na 
splošno izvedenci že dolgo ugotavljajo, 
da pojemo preveč mesa. Če nam življe-
nje in trpljenje živali nič ne pomenita, bi 
se morali mesu odpovedati vsaj zaradi 
zdravja in zaradi okolja, saj je intenzivna 
živinoreja med dejavnostmi, ki najbolj 
izrabljajo naravne vire.

Znani britanski naravoslovec David 
Attenborough, ki je v častitljivi starosti 
94 let še vedno čil in izjemno bister, je v 
enem svojih zadnih dokumentarcev zelo 
jasno spregovoril o tem, kakšno škodo 
smo povzročili našemu planetu. Sam se 
spominja, kako bujna in bohotna je bila 
narava tedaj, ko je bil še mlad. Divjina 
se je razprostirala, kamor je seglo oko, 
je dejal. V naslednjih desetletjih pa je 
vse bolj opažal, da se naravni habitati 
postopno krčijo. Svetovno prebivalstvo 
pa je vzporedno s tem začelo skokovito 
naraščati. V naravnem ravnovesju, je 
še poudaril Attenborough, je natanč-
no določeno sorazmerje med velikimi 
mesojedci in rastlinojedimi živalmi, ki 
morajo biti veliko bolj številne. Kako si 
lahko predstavljamo, da lahko preživi 
toliko milijard mesojedcev, kolikor jih je 
danes, se je vprašal Attenborough. 
Seveda ne moremo le pričakovati, 

da bodo za okolje skrbeli drugi – država, 
Evropska unija ali kake druge medna-
rodne organizacije. Veliko je odvisno 
tudi od nas samih. Od naših izbir bo 
odvisna proizvodnja prihodnosti. 
Tudi Svetovna zdravstvena orga-

nizacija svari, da ta pandemija ne bo 
zadnja. Kraji, kot je na primer tržnica v 
Wuhanu (kjer prihaja do tesnega stika 
med človekom in živalmi), pa so odlič-
no okolje za viruse, ki komaj čakajo, da 
preskočijo z ene vrste na drugo. Mnoge 
bolezni izvirajo iz živalskega sveta oziro-
ma iz našega nebrzdanegha izkoriščanja 
živali in planeta. Kdaj se bomo vendarle 
spametovali?

Sir David 
Attenborough 
v enem svojih 

zadnjih 
dokumentarcev
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METROPOLIT  MARTIN KMETEC
Papež je 8. decembra imenoval slovenskega mino-

rita p. Martina Kmetca za nadškofa in metropolita v 
Izmirju v Turčiji. Tam je bila v prvih časih krščanstva 
pomembna verska skupnost, v kateri se je mudil 
tudi apostol sv. Pavel, danes pa je zelo maloštevilna, 
čeprav škofija obsega četrtino Turčije.
Msgr. dr. Martin Kmetec se je rodil 10. novembra 

1956 na Ptuju. Teologijo je študiral v Ljubljani, kjer je 
doktoriral leta 2010. V duhovnika je bil posvečen leta 
1983 na Ptujski Gori.
Služboval je kot magister malega semenišča, v 

letih 1990–2001 je bil misijonar v Libanonu, nakar so 
ga napotili v Turčijo, kjer je bil predstojnik v različnih 
samostanih, v letih 2014–18 vikar za kustodijo Bliž-
njega vzhoda in Svete dežele, nazadnje pa gvardijan 
minoritske skupnosti v kraju Büyükdere v Carigradu.

UMRLA JE  ODV.  L IDIJA DROBNIČ
V Ljubljani je 3. januarja preminila odvetni-

ca, nekdanja politična zapornica in borka za 
demokratično Slovenijo Lidija Drobnič, rojena 
Kisovec 16. maja 1931 v Ljubljani.
Leta 1947 se je kot dijakinja vključila v 

ilegalno organizacijo Krščansko demokratska 
mladina, ki si je prizadevala za nenasilno od-
pravo totalitarizma. Med širšo operacijo Udbe 
proti nasprotnikom režima v dijaških vrstah 
je bila julija 1949 aretirana in kaznovana z 
»družbeno koristnim delom« prej v ženskem 
koncentracijskem taborišču v Ferdrengu na 
Kočevskem, kjer je bilo tisto poletje v nemo-
gočih razmerah kakih 800 žensk, nato pa v 
gradu v Škofji Loki. Izpustili so jo marca 1950. 
Njen fant Anton Drobnič, poznejši prvi general-
ni državni tožilec samostojne Slovenije, ki se je 
rešil s Teharij, pa je bil zaprt v Ljubljani, Strniš-
ču, na Kočevskem in v Medvodah ter izpuščen 
julija 1950. Poročila sta se leta 1956, imela štiri 
otroke in oba čez čas postala odvetnika.
Lidija Drobnič je bila dejavna v verskih 

krogih, dolgo je bila v vodstvu Slovenskih 
krščanskih demokratov in nato Nove Sloveni-
je, predsednica Ženske zveze NSi, od leta 1990 
dalje duša rednih septembrskih srečanj bivših 
zapornic v Ferdrengu. Zadnji govor je tam ime-
la 13. septembra lani.

UMRL JE  REŽISER FRANCO GIRALDI
V Trstu je 2. decembra preminil režiser in 

filmski kritik Franco Giraldi. Rodil se je 11. julija 
1931 v Komnu v učiteljski družini. Njegova 
mati je bila tržaška Slovenka Elizabeta (Betka) 
Ščuka, sestra tigrovca in povojne žrtve revolu-
cionarnega nasilja Zorka Ščuke, oče pa istrski 
Italijan Giovanni. Družina se je veliko selila. Oče 
je med vojno padel, družina pa je živela deloma 
v Komnu, deloma v Barkovljah. Njegova sestra 
Giuditta (znana tudi kot Ditka Ščuka) je stopila 
med slovenske partizane in je bila do smrti 
vidna tržaška antifašistka. Sam Giraldi pa je v 
50. letih odšel v Rim in se uveljavil kot režiser 
vesternov, komičnih in angažiranih filmov ter 
televizijskih nanizank. Leta 2011 je v Gorici pre-
jel nagrado Darko Bratina – Poklon viziji.

OSREDNJI  BOŽIČNI  KONCERT
Kot večina 

prireditev je bil 
tudi osrednji 
božični koncert 
Zveze cerkve-
nih pevskih 
zborov iz Trsta 
v stolnici sv. 
Justa letos le 

po spletu. Pod naslovom So zvezde se zbrale 
je bil premierno na sporedu 17. januarja na 
podlagi zamisli Janka Bana glede glasbe in 
Majde Cibic glede literarnih odlomkov. Za video 
produkcijo je poskrbel Studio Trak.
Vodja projekta, predsednica ZCPZ Rossana 

Paliaga, je imela uvodni pozdrav, božično misel 
pa je podal škofov vikar za slovenske vernike v 
tržaški škofiji Anton Bedenčič. V prazni cerkvi so 
kot solisti nastopili pevci Marta Fabris, Manuel 
Sedmak, Nada Tavčar, Goran Ruzzier in Mojca 
Milič ob spremljavi Tamare Ražem Locatelli. 
Orgelske medigre je izvajala Zulejka Devetak.
Loredana Gec in Nejc Kravos sta podajala 

pesmi in prozne odlomke iz obeh knjig rajnega 
zvestega člana ZCPZ Aleksandra Furlana, ki sta 
izšli pri Mladiki.
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UMRL JE REŽISER DUŠAN JOVANOVIĆ
Eden izmed najbolj markantnih povojnih 

režiserjev na Slovenskem, Dušan Jovanović, je 
preminil 31. decembra. Rodil se je v Beogradu 
1. oktobra 1939. Ko sta se starša ločila, se je z 
očetom leta 1951 preselil v Ljubljano, kjer je di-
plomiral iz angleščine in francoščine na Filozofski 
fakulteti. Nato je študiral režijo na Akademiji za 
gledališče, radio, film in televizijo. Postal je eden 
najplodovitejših piscev gledaliških, radijskih in 
televizijskih iger ter gledaliških režiserjev, nagra-
jen s sedmimi Borštnikovimi nagradami za režijo, 
štirimi Borštnikovimi nagradami za najboljšo 
uprizoritev, s Prešernovo in drugimi nagradami. 
Bil je med ustanovitelji modernističnih gleda-
liških skupin, v letih 1978–85 je bil umetniški 
vodja in režiser Slovenskega mladinskega gleda-
lišča, v letih 1989–2006 je bil pedagog na AGRFT, 
režiral pa je tudi v Trstu, Novi Gorici in drugje. 
Uveljavil se je tudi kot pisec komentarjev in ocen. 
Izdal je pesniško zbirko in avtobiografsko knjigo 
Na stara leta sem vzljubil svojo mamo.

PREŠERNOVE NAGRADE 2021
Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta letos 

prejela pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič.
Nagrado Prešernovega sklada pa bodo pre-

jeli pesnik Brane Senegačnik za pesniško zbirko 
Pogovori z nikomer, violinistka Lana Trotovšek za 
poustvarjalne dosežke v zadnjih treh letih, gle-
dališki režiser Tomi Janežič za režije v slovenskih 
gledališčih v zadnjih treh letih, režiser in scenarist 
Matjaž Ivanišin za režijo in scenarij igranega celo-
večernega filma Oroslan, slikar Sandi (Aleksander) 
Červek za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeriji mesta Ptuj 
in arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc 
za projekta Materinski dom v Ljubljani ter Poslovna 
stavba Term Čatež.
Kot smo že poročali, novemu upravnemu 

odboru Prešernovega sklada predseduje dr. Jožef 
Muhovič, podpredsednica je na Koroškem živeča 
argentinska Slovenka Bernarda Fink Inzko, med 
člani pa je iz zamejstva v Italiji Jurij Paljk. Kar zade-
va strokovne komisije, je v komisiji za književnost 
tudi Tržačanka dr. Vilma Purič.

90  LET  VATIKANSKIH SLOVENSKIH ODDAJ
Radio Vatikan je prvič oddajal v slovenščini leta 1931. 

Redne oddaje pa so stekle 21. decembra 1947: najprej 
dvakrat, pozneje trikrat na teden, od leta 1970 pa vsak dan. 
Sprva so trajale 15 minut, od božiča 1999 pa trajajo 20 mi-
nut dnevno. Direktor slovenskega programa Radia Vatikan 
je p. Ivan Herceg, dopisnik iz Slovenije pa je p. Ivan Rampre.
Informacije Sv. sedeža v slovenščini so na voljo tudi 

na portalu Vatican News (https://www.vaticannews.va/
sl.html), ki skupno z Radiom Vatikan, dnevnikom Osserva-
tore Romano in radiotelevizijsko službo Vatican Media sodi 
pod Dikasterij za komunikacijo.

UMRL JE  ARHIVIST 
DR.  JOŽE ŽONTAR
Dne 30. oktobra lani je umrl prvi poklicni 

strokovnjak za moderno arhivistiko na Sloven-
skem dr. Jože Žontar. Rodil se je 15. marca 1932 
v Kranju v družini zgodovinarja Josipa Žontarja, 
diplomiral in doktoriral pa je na filozofski fakul-
teti v Ljubljani. Služboval je v sedanjem Arhivu 
Republike Slovenije (1955–72 in 1992–99), 
vodil Zgodovinski arhiv Ljubljana (1972–92) 
in predaval arhivistiko na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani (1978–2000). Napisal je vrsto razprav, 
urejal strokovne revije in vodnike ter sodeloval 
pri oblikovanju arhivske zakonodaje.

GLOSSAE
Znanstveno-raziskovalno središče 

Koper je v sodelovanju s Primorskim 
dnevnikom na 473 straneh izdalo knjigo 
Jožeta Pirjevca Glossae, Izbor tedenskih 
glos, objavljenih v Primorskem dnev-
niku (1978–2020). Spremne besede so 
prispevali odgovorni urednik Primor-
skega dnevnika Igor Devetak, direktor 
ZRS Rado Pišot in predsednik Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti 
Peter Štih.

UMRL JE  DUHOVNIK DR.  JOŽE SRAKA
Po daljši bolezni je 29. decembra v domu Danica v 

Gažonu pri Kopru umrl duhovnik dr. Jože Sraka. Rodil se 
je 13. marca 1941 v vasi Melinci pri Beltincih. Med salezi-
jance je stopil leta 1957, v duhovnika pa je bil posvečen 
leta 1969 v Rimu. Leta 1983 je tam doktoriral iz vzhodnih 
cerkvenih ved. Še pred tem in za tem je služboval v 
salezijanski skupnosti na Opčinah in bil nekaj let ravna-
telj Marijanišča. V letih 1986–2001 je upravljal župnijo v 
Trebčah, nato je oskrboval Bane, kjer je zadnja leta živel, 
potem ko se je razšel s svojo skupnostjo. Z bratoma Aloj-
zom in Janezom je leta 1984 pri založbi Loyola University 
Press v Chicagu izdal obsežno knjigo Prekmurci in Prek-
murje, ki govori zlasti o Prekmurcih v ZDA in Kanadi.
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ROJAKI  ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu se je ob 30-letnici samostoj-
ne slovenske države odločil, da čim širšemu krogu 
ljudi predstavi izjemni prispevek rojakov iz zamej-
stva in sveta pri nastajanju samostojne države, nje-
nem priznanju in uveljavljanju. Od 8. januarja dalje 
vsak teden na spletni strani www.slovenci.si in na 
Facebooku urada predstavlja rojaka, ki je na tak ali 
drugačen način zaslužen na tem področju.
V predstavitvi pobude je ministrica dr. Helena 

Jaklitsch med drugim zapisala: »Kljub zavedanju, 
da bo seznam zagotovo pomanjkljiv, smo se odlo-
čili, da vendarle izpostavimo 52 Slovencev iz zamej-
stva in sveta ter se tako njim in posredno prek njih 
tudi vsem rojakom po svetu zahvalimo za njihovo 
zvestobo slovenstvu, ideji slovenske samostojnosti 
in demokratičnosti. S predstavitvami hočemo tudi 
okrepiti zavedanje matične domovine o izjemnem 
prispevku naših rojakov širom sveta.«
V prvih tednih so se zvrstili koroški Slovenec Ka-

rel Smolle in nedavno preminula ameriška Sloven-
ca Tony Petkovšek ter Edi Gobec.

DVOJEZIČNA PRAVNA TERMINOLOGIJA
Centralni urad za slovenski jezik pri deželni upra-

vi Furlanije Julijske krajine je 2. decembra objavil 
že 8. različico Zvezka normiranih terminov. To je 
terminološka zbirka, ki jo je v okviru svojih zadolži-
tev ustvaril med pregledovanjem, lektoriranjem in 
prevajanjem upravnih in pravnih besedil za potrebe 
dvojezičnega slovensko-italijanskega upravljanja 
v Italiji. Zvezek je dosegljiv na spletu (http://www.
regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/
cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-lin-
guistiche/FOGLIA25/allegati/Zvezek_8_konx-
na_22012021_zadnja.pdf).
Vanj je terminološka delovna skupina uvrstila 

250 novih gesel, nekaj starih je predelala in gradivo 
delno preuredila.

UMRL JE  ČASNIKAR SERGIJ  VESEL
V Trstu je 26. decembra preminil časnikar Sergij 

Vesel. Rodil se je 19. marca 1937 v Trstu, kjer je ma-
turiral na slovenski klasični gimnaziji. Pisati je začel 
kot zunanji sodelavec Radia Trst A, v letih 1966–72 
je bil časnikar pri tržaškem italijanskem dnevniku Il 
Piccolo, nato je do upokojitve opravljal časnikarsko 
delo v okviru deželne uprave, kjer je bil na koncu 
odgovorni urednik tiskovnega urada deželne vlade.

GORIČANI  IN  DRUGI  V  ŠTERNTALU
Goriški časnikar, raziskovalec in publicist Vili 

Prinčič je pri Založništvu tržaškega tiska objavil 
knjigo Sternthal, Zadnja postaja, 1918–1922, 
Trnova pot povratka goriških beguncev. Zanjo je 
napisala predgovor Nataša Nemec. Z monografi-
jo je – ob številnih drugih publikacijah – zaokrožil 
svoje raziskave o prebivalcih Goriške, ki so morali 
med prvo svetovno vojno v begunstvo zaradi 
soške fronte. Leta 1996 je izdal knjigo Pregnani, 
Prva svetovna vojna, Pričevanja goriških be-
guncev, leta 2015 pa V Brucku taborišču – 1915–
1918, 2015 ob stoletnici dogajanja.
Sam naslov nove knjige kaže, da se begunstvo 

ni končalo s prenehanjem sovražnosti. Mnogi be-
gunci se niso vrnili v porušene domače kraje pod 
italijansko zasedbo, temveč so se razselili, mnogi 
so ostali v Kraljevini SHS, kakih 5.000 jih je še 
do štiri leta živelo v taborišču Sternthal pri Ptuju 
(ali Šterntal oz. Strnišče, od leta 1953 Kidričevo), 
potem ko so jih izgnali iz taborišč v Avstriji.
Taborišče je nastalo že med prvo svetovno 

vojno kot ujetniško taborišče. Med drugo sve-
tovno vojno je bilo nacistično koncentracijsiko 
in delovno taborišče. Od maja do jeseni 1945 
je imela Ozna tam koncentracijsko taborišče za 
pripadnike nemško, a tudi madžarsko govore-
če manjšine in mnoge Slovence. Zaradi lakote, 
bolezni in pobojev okoli taborišča ter na Pohorju 
je življenje izgubilo do tisoč ljudi, tudi otrok. 
Naslednja uporaba Strnišča je bila za taborišče 
za poboljševalno delo (1949) in za taborišče za 
družbeno koristno delo (1949–51).

ŠOLSKE NOVOSTI  NA GORIŠKEM
Ravnatelj humanističnega licejskega pola Tru-

bar-Gregorčič v Gorici Peter Černic je 28. decembra 
za eno leto nastopil službo inšpektorja za šole s 
slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem 
uradu. To mesto že deset let ni bilo zasedeno. Nje-
govo ravnateljsko mesto je kot vršilka dolžnosti 
ob svojih zadolžitvah prevzela ravnateljica večsto-
penjske šole Doberdob Sonja Klanjšček.
Ravnateljica večstopenjske šole Gorica Eliza-

beta Kovic pa je v tem šolskem letu nasledila 
Tomaža Simčiča, ki je stopil v pokoj, v Uradu za 
slovenske šole v Deželnem šolskem uradu. Njeno 
ravnateljsko mesto je kot vršilka dolžnosti svojim 
zadolžitvam dodala ravnateljica tehniškega pola 
Cankar-Zois-Vega v Gorici Mara Petaros.
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75  LET  SLOVENSKIH RADIJSKIH SPOREDOV NA KOROŠKEM
Slovenski radijski sporedi na Koroškem so doživeli 75-letnico. Uvedla jih je britanska zasedbena oblast 

6. januarja 1946 s prenosom v živo iz Borovelj. Sledila so nekajkrat tedensko, nato dnevno večerna petmi-
nutna poročila, nato glasbeni in še drugi sporedi. Slovenske oddaje celovškega radia je prvih 38 let vodil 
Helmut Hartman.
Spored se je ustalil pri eni uri na dan z dodatki ob sredah in nedeljah v okviru deželnega studia Avstrij-

ske radiotelevizije ORF v Celovcu.
Pomembna novost je nastopila 21. marca 2004, ko so se sporedi preselili z javne deželne na zasebno 

frekvenco, na kateri sta že oddajala zasebna manjšinska radia Agora in Korotan (kasneje Radio 2). Tako je s 
skupnimi močmi prišlo do celodnevnega sporeda.
Danes je položaj tak: slovenski program ORF ima na deželni frekvenci vsako sredo zvečer 50-minutno 

slovensko oddajo, vsako nedeljo in praznik pa še jutranjo dvojezično oddajo. Na zasebni frekvenci, ki si jo 
deli z večjezičnim zasebnim radiom Agora, pa teče slovenski program ORF vsak dan osem ur: od 6. do 10., 
od 12. do 13. in od 15. do 18. ure.
Od leta 1989 uredništvo pripravlja tedensko polurno televizijsko oddajo. Včasih je imela naslov Dober 

dan, Koroška, danes pa se glasi Dober dan, Koroška, dober dan, Štajerska. Na avstrijsko Štajersko so se 
radijski sporedi razširili leta 2009.
Od leta 2000 uredništvo pripravlja tudi internetno spletno stran v obeh deželnih jezikih, ki jo najdemo 

na naslovu: https://volksgruppen.orf.at/slovenci/.
Pri slovenskih sporedih ORF, ki jih vodi Marijan Velik, je 12 redno zaposlenih časnikarjev in 5 stalnih 

zunanjih sodelavcev.

NUK O OSAMOSVOJITVI
Ob tridesetletnici plebiscita za neodvisno Slovenijo je skrbnica 

zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v 
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Helena Janežič pripravila 
spletno razstavo Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresniči-
jo. Ta stavek prof. Otona Muhra, ki je hrepenel po neodvisni Sloveniji 
in pred sedmimi desetletji zanjo navduševal krog mladih v Trstu, je 
postal naslov razstave na 48 spletnih straneh, ki uporabnika pove-
zujejo še na dodatne podatke. Vse to s pomočjo gradiva, ki ga hrani 
NUK in pred bralci razgrinja pregled slovenske osamosvojitvene misli 
zadnjih 150 let. Velik poudarek imata zdomstvo in zamejstvo ter čas 
»slovenske pomladi«.
Gradivo (do katerega pridemo preko povezave https://www.

nuk.uni-lj.si/Plebiscit) je oblikoval Maj Blatnik.
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AMERIŠKI  KONGRES
Na dan razburljivih ameriških 

predsedniških volitev, 3. novem-
bra 2020, so v ZDA obnovili še 
celo vrsto zveznih, državnih in 
krajevnih voljenih teles ter gla-
sovali za javne tožilce in visoke 
uradnike.
Na vrsti so bile tudi volitve za 

117. zakonodajno dobo kongre-
sa, torej za predstavniški dom, 
ki se zvrstijo vsaki dve leti, in 
pa za obnovitev tretjine senata. 
Njegov mandat traja šest let, 
obnavlja pa se postopoma vsaki 
dve leti. Kongresne volitve so po 
zakonu vedno konec novembra 
na »Election Day«, mandat pa 
steče ob začetku naslednjega 
leta, zato letnici izvolitve in za-
četka mandata ne sovpadata.
V predstavniški dom, ki šteje 

435 poslancev z volilno pravico 
(nekaj predstavnikov prestol-
nice, oddaljenih teritorijev in 
nekaterih indijanskih plemen 
ima le omejene poslanske pri-
stojnosti), je bil potrjen poslanec 
slovenskega rodu, republikanec 
Paul Gosar iz Arizone (r. 1958, 
zobozdravnik). Izvoljen je bil že 
šestič zaporedoma (od leta 2010 
dalje) in velja za velikega pod-
pornika nekdanjega predsedni-
ka Trumpa.
Slovenskega rodu je tudi de-

mokratska članica 100-glavega 
ameriškega senata pravnica Amy 
Klobuchar (r. 1960) iz Minnesote, 
ki pa tokrat ni šla v volilni boj, saj 
njen mandat zapade konec leta 
2024. V senat je bila že izvoljena 
v letih 2006, 2012 in 2018. Lani 
se je tudi neuspešno potegovala 
za demokratsko nominacijo za 
predsedniške volitve, ob umes-
titvi predsednika in podpredsed-
nice ZDA pa je bila 20. januarja 
članica šestčlanskega kongres-
nega pripravljalnega odbora in 
med voditelji slovesnosti.

ZLATE STOPINJE
Škofija Murska Sobota je 

novembra izdala petdeseti 
zbornik Stopinje 2021, ki mu je 
dodan jubilejni zbornik Zlate 
stopinje. V štirinajstih poglavjih 
na 304 straneh sodeluje 33 
avtorjev. Ustanovitelj publikacije 
škof dr. Jožef Smej, ki je umrl 
nekaj dni pred izidom, je v 
Stopinjah objavil štiri prispevke.
Zlate stopinje pa podajajo 

podroben obračun vsega oprav-
ljenega dela in njegovih odmevov.

CUFFOLO V  STRIPU
Zadruga Most iz Čedada je 

v knjigi izdala strip Morena 
Tomasetiga Moj dnevnik – Il 
mio diario, ki predstavlja be-
neškega čedermaca Antona 
Cuffola na podlagi njegove-
ga dnevnika iz let 1938–45. 
Besedilo je v beneškem na-
rečju z italijanskim povzet-
kom. V štirinajstdnevniku 
Dom je strip izhajal v letih 
2015–18. V knjigi je še pred-
govor Giorgia Banchiga.

PREMINILA JE  JOLKA MILIČ
V bolnišnici v Izoli je 21. 

januarja umrla prevajalka 
in publicistka Jolka Milič. 
Rodila se je 5. februarja 1926 
v Sežani, kjer je živela do 
smrti. Šolati se je morala v 
italijanščini v Sežani in Trstu, 
maturirala pa je kot privatist-
ka na učiteljišču uršulink v 
Gorici leta 1947.
S psevdonimom Trnček 

je objavila nekaj poezij v 
tržaški reviji Mlada setev, ki 
je izhajala v letih 1946–49, s 
pravim imenom je začela objavljati prozo in poezijo leta 1954, 
uveljavila pa se je kot prevajalka zelo številnih del iz sloven-
ščine v italijanščino, začenši z odmevnimi predstavitvami 
ustvarjalnosti Srečka Kosovela in sodobnih slovenskih pesni-
kov. Prevajala pa je tudi iz italijanščine v slovenščino. Kritike, 
glose, aforizme in tudi ostre polemike je objavljala v obeh 
jezikih v številnih časopisih in revijah ter nekaterih knjigah. 
Leta 2018 je svoje poglede predstavila v knjigi O prevajanju in 
poeziji in še o marsičem (kramljanja), ki jo je izdalo Založniš-
tvo tržaškega tiska.
Pri naši založbi Mladika je prevedla in uredila dve knjigi: 

Edvard Kocbek, Siamo nati per i miracoli, Raccolta antologica 
– Rojeni smo za čudeže, Antološka zbirka (leta 2004, z uvod-
nima esejema Borisa Pahorja in Alojza Rebule) ter Umberto 
Saba, »Bevo quest’aspro vino«, Poesie scelte dal Canzoniere 
– »Pijem to trpko vino«, Izbrane pesmi iz Pesmarice (2008, z 
vzporedno objavo izvirnikov in prevodov, spremna eseja sta 
prispevala Tatjana Rojc in Renzo Cigoi).
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SLOVENSKI  GENERALNI 
KONZULAT V  MILANU
V Milanu je 7. decembra prenehal 

z delom Gospodarski urad Republike 
Slovenije, ki ga je vodil konzul Zorko 
Pelikan. V istih prostorih ga je nasledil 
generalni konzulat, ki ga kot vršilec 
dolžnosti ravno tako vodi Pelikan, 
pristojen pa je za italijanske dežele 
Lombardijo, Piemont, Dolino Aoste, 
Ligurijo in Emilijo Romanjo. Generalni 
konzulat v Trstu ohranja jurisdikcijo 
nad Furlanijo Julijsko krajino, Venetom 
in Tridentinsko Južno Tirolsko.

MIRAN KOŠUTA UREJA 
BARTOLOVO ZBRANO DELO
Tržaški literarni zgodovinar dr. Miran Košuta, ki predava 

slovensko književnost na tržaški univerzi, je prevzel urejanje 
zbranih del Vladimirja Bartola v eminentni zbirki Zbrana 
dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Potem ko je prve tri 
knjige uredil dr. Tomo Virk, je Košuta zdaj pri Založbi ZRC v 
Ljubljani izdal 4. knjigo (Krajša proza po letu 1945).
V glavnem gre za dela, ki so nastala v Bartolovem tr-

žaškem obdobju (1946–56), začenši s štirimi pripovedmi, 
ki jih je leta 1957 uvrstil v zbirko Tržaške humoreske. Niso 
pa v to knjigo uvrščeni Spomini pri Svetem Ivanu in članki, 
potipisi, ocene in reportaže iz tistega obdobja. Košuta je 
prispeval kakih 200 strani komentarja.

SLOVENSKA BOŽIČNA DREVESA V  VATIKANU
Na Trgu sv. Petra v Vatikanu je bil 11. decembra 

slovesni prižig lučk na božičnem drevesu, ki ga je 
Sv. sedežu darovala Slovenija. Podobna sloves-
nost je že bila leta 1996, tokratni dar pa je v zvezi 
s 30-letnico slovenske samostojnosti in neodvis-
nosti. Slovenija je za okrasitev vatikanske državice 
prispevala še 42 manjših smrek in jelk. Vse so 
lepšali okraski, izdelani v Sloveniji pod vodstvom 
dr. Janeza Bogataja v skladu s slovenskim etnolo-
škim izročilom: 2.200 jih je bilo iz slame in 1.250 iz 
oblancev. Dodali so jim še 25 adventnih vencev.
Na »slovenski dan« v Vatikanu je najprej mari-

borski nadškof Alojzij Cvikl na grobu Janeza Pavla 
II. v vatikanski baziliki daroval mašo za domovino 

ob 30-letnici samostojne Slovenije ter tudi v zahvalo trem rajnim osebnostim, ki so k temu veliko 
prispevale: papežu Janezu Pavlu II., ljubljanskemu nadškofu Alojziju Šuštarju in prvemu veleposla-
niku Slovenije pri Sv. sedežu Štefanu Faležu.
Zatem je delegacijo iz Slovenije, v kateri so bili med drugimi zunanji minister Anže Logar, minister 

za kmetijstvo Jože Podgoršek, kardinal Franc Rode, nadškof Alojzij Cvikl, veleposlanik pri Svetem 
sedežu Jakob Štunf in veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj, sprejel papež Frančišek. Pozdravil ga je 
nadškof Cvikl, ki je med drugim poudaril, da je smreka visoka 30 metrov za 30 let samostojne Slo-
venije ter da prihaja s Kočevskega, prepojenega s krvjo mučencev po drugi svetovni vojni, zato nosi 
s sabo sporočilo upanja in miru. Kajti ti, ki so umirali, je dejal nadškof, so umirali z vero, z rokami, 
dvignjenimi k Bogu, in so čutili božjo bližino tudi v tako težkih trenutkih. Tudi božično drevo želi 
prinesti upanje, vero in ljubezen Boga, ki se vedno sklanja k nam. Spregovoril je tudi papež.
Zunanji minister Anže Logar se je srečal še s tajnikom Sv. sedeža za odnose z državami, nadško-

fom Paulom Richardom Gallagherjem.
Ob večernem prižigu sta poleg vatikanskih predstavnikov spregovorila nadškof Cvikl in zunanji 

minister Logar. Slovesnost je kot običajno spremljala kulturna prireditev, ki pa so jo zaradi pande-
mije posneli in predvajali na velikih platnih na Trgu sv. Petra. Pripravili so jo na Televiziji Slovenija, z 
njo pa so predstavili slovenske znamenitosti. Nastopili so številni slovenski umetniki in pritrkovalci.
Ob robu slovesnosti ni manjkalo tipičnih slovenskih jedi, na primer kranjskih klobas in potic, ki so 

jih v duhu papeža Frančiška namenili rimskim brezdomcem.
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ČERNETOVA NAGRADA ZA ZULEJKO DEVETAK
Ob koncu maše v sloven-

skem jeziku v župnijski cerkvi v 
Rojanu, ki jo redno neposred-
no prenaša Radio Trst A, je bila 
10. januarja kratka, a prisrčna 
slovesnost, vročitev 33. nagra-
de Dušana Černeta tamkajšnji 
organistki in dirigentki Zulejki 
Devetak. Mašo je daroval ško-
fov vikar za slovenske vernike 
v tržaški škofiji Anton Beden-
čič s sodelovanjem vikarja za 
slovenske vernike v goriški 
nadškofiji, od koder prihaja 
nagrajenka, Karla Bolčine, in v 
navzočnosti rojanskega dušne-
ga pastirja Franca Vončine, ki 
se je medtem odpovedal službi 
iz zdravstvenih razlogov.
V imenu komisije, ki pri Knjiž-

nici Dušana Černeta v Trstu 
podeljuje omenjeno nagrado, 

je njen predsednik Tomaž Simčič utemeljil izbiro akademske glasbenice, pianistke, pevovodkinje 
in organistke Zulejke Devetak s tem, da je komisija tokrat želela izreči priznanje njenemu delu na 
področju slovenskega liturgičnega petja zlasti zato, ker »v času pandemije in prepovedi zborovskega 
petja sama s svojim glasom in orglanjem umetniško dovršeno spremlja sv. mašo, ki se po valovih 
Radia Trst A vsako nedeljo prenaša iz župne cerkve v Rojanu. S praznega kora prisotnim v cerkvi in po-
slušalcem slovenske radijske postaje tako pomaga, da mašne obrede doživijo na še lepši, pristnejši in 
globlji način in da se v teh težkih 
časih pomanjkanja medosebnih 
stikov čutijo manj same.«
Medtem ko je Tomaž Simčič 

nadomestil nagrajenko pri or-
glah, sta ji preostala člana komi-
sije Erika Jazbar in Ivo Jevnikar 
vročila nagrado, cvetje in knjigo 
o Dušanu Černetu, ministrica Re-
publike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu dr. Helena 
Jaklitsch, ki je s svojo prisotnost-
jo povzdignila slovesnost, pa ji 
je izročila diplomo. Nagrajenki 
je v imenu slovenske skupnosti v 
Rojanu in domačega cerkvenega 
pevskega zbora čestitala Dorica 
Žagar, mlada Malina Dolhar pa ji 
je izročila šop cvetja. Zulejka Devetak pri orglah v Rojanu

Nagrajenka, ministrica in člani komisije na »letečem obisku« na Velikem 
trgu v Trstu po nagrajevanju. Od leve so kljub maskam razpoznavni: 
Tomaž Simčič, Erika Jazbar, Zulejka Devetak, Helena Jaklitsch, Ivo 
Jevnikar (foto: USZS).
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UMRL JE  DR.  VLADO RUS
V Clevelandu v ZDA je 22. novembra lani 

preminil univerzitetni profesor dr. Vlado Rus. 
Rodil se je na Reki 12. februarja 1925. V letih 
1948–51 je poučeval na slovenskih šolah v Tr-
stu, kjer je leta 1949 tudi diplomiral iz politič-
nih ved. Po izselitvi v ZDA je nove akademske 
naslove dosegel na univerzah v Clevelandu 
in Ann Arborju. Posvetil se je poučevanju na 
šolah, nakar je predaval politične vede, ruski 
jezik in književnost ter zgodovino Vzhodne 
Evrope na več univerzah. Dolgo je delal kot 
svetovalec v kabinetu clevelandskega župana 
Ralpha Perka, nato kot direktor oddelka za 
človeške vire in ekonomski razvoj ter sveto-
valec guvernerja Ohia in kasnejšega zveznega 
senatorja Georga Voinovicha. Spodbujal je 
stike med Clevelandom in Ljubljano ter med 
univerzama obeh mest. Dejaven je bil v več 
slovenskih združenjih. Do 90. leta starosti je 
prostovoljno poučeval slovenščino za odrasle 
v slovenski župniji sv. Vida v Clevelandu.

NA OPENSKEM STRELIŠČU
Komemoracija ob 79-letnici ustrelitve domolju-

bov, ki so bili obsojeni na II. tržaškem procesu, je 15. 
decembra potekala brez občinstva s prenosom po 
spletu. V delu strelišča, ki se dokaj počasi preureja v 
spominski kraj, so spregovorili openski in tržaški po-
krajinski predsednik Vsedržavnega združenja partiza-
nov Italije Dušan Kalc in Fabio Vallon ter zgodovinar 
Borut Klabjan.

ZAVEZA:  REVOLUCIJA NA PRIMORSKEM
Decembra je Nova Slovenska zaveza v Ljubljani v 

uredništvu Lenarta Riharja izdala 118. številko svoje 
trimesečne revije Zaveza, ki izhaja že 30 let in se v ko-
lofonu predstavlja kot »revija za duhovna, kulturna in 
politična vprašanja sedanjosti in preteklosti – s poseb-
nim ozirom na krizo slovenstva po boljševiški revoluciji 
in državljanski vojni«. Tokrat je v njej tudi razdelek 
Revolucija na Primorskem s tremi krajšimi razpravami: 
Renato Podbersič – Primer vasi Miren pri Gorici; Vanja 
Kržan – Taki ljudje so nam ohranili vero, poštenje, do-
moljubje (o žrtvi revolucionarnega nasilja Veri Lestan); 
Ivo Jevnikar – Trst 1944: Marijine družbenice in vojaki 
proti premestitvi slovenskega lazarista (o duhovniku 
Jožetu Gregorju). V reviji je tudi ponatis reportaže Erike 
Jazbar o skupinskem obisku nekdanjih taborišč v Višku 
in Monigu Po italijanskih poteh slovenskih političnih 
beguncev, ki je lani izhajala v Mladiki. Te članke pona-
tiskuje tudi revija Duhovno življenje v Argentini.

POSLOVIL SE JE ZALOŽNIK MILAN MATOS
Na božični dan je po daljši bolezni preminil Milan 

Matos, ki je veljal za vodilno osebnost slovenskega 
založništva. Rodil se je 11. aprila 1945 v Sostrem pri 
Ljubljani, kjer je tudi živel z ženo, psihologinjo Silvo, s 
katero sta imela štiri otroke.
Doštudiral je ekonomijo in leta 1971 dobil službo 

pri Mladinski knjigi. Začel je s knjižnim klubom Svet 
knjige in v najboljših časih zbral v njem kar 176.000 
članov. V službi je postopoma napredoval in v letih 
1992–2009 kot generalni direktor vodil podjetje, ki se 
je razvilo v skupino 14 slovenskih in tujih podjetij s 
1.600 zaposlenimi. O svoji poti je leta 2019 izdal knjigo 
Hiša velikih zgodb. Prejel je vrsto odlikovanj in sodelo-
val v vrsti poklicnih in drugačnih organizacij. Dejaven 
je bil v domači župniji, v Združenju krščanskih poslov-
nežev Slovenije, v času slovenske pomladi je stopil 
tudi v politiko. Pri Novi Sloveniji je bil prvi predsednik 
Gospodarskega kluba, član strankinega vodstva, pred-
sednik nadzornega odbora.

GORIŠKA PRESTOLNICA KULTURE
Leta 2025 bosta evropski prestolnici kulture 

kraja iz Slovenije in Nemčije, in sicer Nova Go-
rica ter Chemnitz. V Sloveniji so se za ta naslov 
potegovali Ljubljana, Piran, Ptuj in Nova Gori-
ca, ki je v dogovoru z Gorico vse stavila na bo-
gastvo, ki ga nudi čezmejnost, in prevladala. 
Priprave sta že pred leti sprožila župana obeh 
mest Matej Arčon in Ettore Romoli, uspešno 
pa sta jih s koordinatorko kandidature Vesno 
Humar in vodjo kandidature Nedo Rusjan 
Bric do konca pripeljala Klemen Miklavič in 
Rodolfo Ziberna. Vzdolž vse slovensko-itali-
janske meje se bo zvrstilo 60 projektov s 600 
dogodki, ki jih bo pripravilo 251 partnerjev iz 
34 držav. Dodajajo pa se še nove pobude.

NA BRDU IN  V  LJUBLJANI
Kljub pandemiji sta bili sredi decembra 

zasedanji Sveta Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu (na Brdu 15. decembra) 
in Sveta Vlade Republike Slovenije za Sloven-
ce po svetu (16. decembra v vladni palači v 
Ljubljani). Predsednik obeh svetov je pred-
sednik vlade Janez Janša, podpredsednica pa 
ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Helena Jaklitsch.
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PRIZNANJA BORUTA MEŠKA
Združenje novinarjev in publicis-

tov je – brez zunanjih slovesnosti 
zaradi pandemije – podelilo častna 
priznanja Boruta Meška za leto 
2020. Ta priznanja podeljuje od leta 
2011 v spomin na urednika in časni-
karja Boruta Meška.
Častno priznanje Boruta Meška 

2020 za življenjsko delo na področju 
demokratizacije slovenske družbe je 
prejel ustanovni član Nove slovenske 
zaveze, pričevalec Janko Maček. V 
rubriki Kako se je začelo je v več kot 
100 številkah Zaveze in treh knjigah 
predstavil sadove svojih raziskav 
tragične in nasilne polpreteklosti.
Častno priznanje Boruta Meška 

2020 za posebne dosežke na 
področju medijskega osveščanja 
slovenske družbe je prejel pesnik, 
prevajalec, časnikar in odgovorni 
urednik tednika Novi glas iz Gorice 
Jurij Paljk, ki je že leta 2015 zaradi 
kulturnih zaslug prejel priznanje vi-
teza italijanske republike, v novem 
mandatu pa je tudi član upravnega 
odbora Prešernovega sklada.
Priznanje »novinarska gazela« je 

prejel časnikar in športni komenta-
tor Luka Svetina, ki se je na televiziji 
Nova24TV v zadnjih letih uveljavil 
kot eden njenih najbolj prepoznav-
nih obrazov.

DAN EMIGRANTA IN  TRINKOV KOLEDAR
Dan emigranta, ki je običajno 6. januarja v Čedadu in je bil tokrat 

58. po vrsti, je potekal zaradi pandemije le na spletu. Na sporedu 
je bil dokumentarec Dvajset, ki ga je v sodelovanju s slovenskim 
programskim oddelkom RAI za prireditelja, krovni organizaciji SKGZ 
in SSO, režirala Jasmin Kovic. Zvrstili so se posnetki Dnevov emi-
granta in vsi pomembnejši dogodki v videmski pokrajini v zad njih 
20 letih, torej po odobritvi zaščitnega zakona. Slavnostna govora sta 
imela odgovorna za krovni organizaciji na Videmskem Luigia Negro 
(SKGZ) iz Rezije in Anna Wedam (SSO) iz Kanalske doline.
Tudi 63. Trinkovega koledarja, ki je izšel v novi grafični podobi, 

niso mogli predstaviti v prisotnosti občinstva. Odgovorna urednica 
dragocene publikacije je Jole Namor, ki je tudi predsednica Kultur-
nega društva Ivan Trinko, ki jo izdaja. Uvodni sestavek je prispevala 
ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

19.  LETNIK 
ZBORNIKA JADRO
Slovensko kulturno rekrea-

cijsko društvo Jadro iz Ronk je 
izdalo 19. številko svojega glasila 
Jadro. Gre za pravi zbornik, ki 
izhaja od leta 1988 in je v prvi vrs-
ti namenjen slovenskim ljudem 
in prijateljem v Laškem. Tako v 
glavnem v slovenščini in italijan-
ščini poroča o delu društev Jadro 
in Tržič ter o krajevnih zgodovin-
skih in drugih zanimivostih. Jad-
ro je na 136 bogato ilustriranih 
straneh uredil Karlo Mucci.

UMRL JE  PROF.  PETER REMEC
V New Yorku je 2. novembra lani 

umrl javni delavec, strokovnjak 
za mednarodno pravo dr. Peter 
Pavel Remec. Rodil se je 28. junija 
1925 v Ljubljani, kjer je leta 1943 
maturiral na klasični gimnaziji. 
Prekinjeni študij je kot begunec 
nadaljeval na univerzi v Grad-
cu, kjer je leta 1948 doktoriral iz 
prava, leta 1949 pa še iz politič-
nih ved. Tisto leto se je z družino 
izselil v Chicago, kjer je delal v sladoledarni, obenem pa še 
naprej študiral in leta 1956 doktoriral iz mednarodnih ved. 
Leta 1960 je dosegel še diplomo in pohvalo na Akademiji za 
mednarodno pravo v Haagu.
Leta 1953 se je oženil s sošolko iz Ljubljane in Gradca Maj-

do Vračko. Naselila sta se v mestecu Scarsdale severovzhod-
no od New Yorka in imela štiri otroke. Od leta 1954 do 2004 
je dr. Remec predaval mednarodno pravo in druge predme-
te na Fordham University v New Yorku, kjer je bil zadnjih šest 
let vodja oddelka za politične vede. Kot gostujoči profesor je 
predaval v Indiji in Pakistanu. Od leta 1974 dalje je bil vrsto 
let med rednimi ožjimi sodelavci stalnega opazovalca Sv. 
sedeža pri Združenih narodih in član raznih delovnih teles 
svetovne organizacije. Zato mu je papež leta 1983 podelil 
naslov viteza komendatorja reda sv. Gregorija Velikega.
Dejaven je bil v slovenski župniji v New Yorku in več orga-

nizacijah. Leta 1972 je kot predsednik s tajnikom arh. Simo-
nom Kregarjem prevzel vodstvo prenovljene Lige slovenskih 
Amerikancev. Izpeljala je več kulturnih, vzgojnih in dobro-
delnih pobud, po Kregarjevi smrti leta 1987 pa je zamrla.
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ROMANJA V  PORČINJ
Zadnji lanski številki beneškega 

štirinajstnevnika Dom je bila 
priložena 3. številka četrtega 
letnika dvojezičnega lista Sveta 
Marija iz Porčinja. List je posvečen 
božji poti v Porčinju nad Ahtnom, 
ki je nastala, potem ko se je po 
izročilu 8. septembra 1855 deset-
letni Terezi Duš prvič prikazala 
Devica Marija in ji z njenim srpom 
pomagala požeti travo, pri čemer 
ji je naročila, naj ljudje spoštujejo 
nedeljski in praznični počitek ter 
postne dneve, naj ne preklinjajo 
in naj molijo. Deklica, ki je posta-
la članica šolskih sester Alojzija 
Scrosoppija z redovnim imenom 
s. Hozana, je umrla leta 1870 v Vid-
mu. Lanska romanja so bila zaradi 
pandemije omejena, vsekakor so 
se 16. avgusta pod vodstvom vi-
demskega nadškofa msgr. Mazzoc-
cata spomnili 150-letnice smrti te 
beneške vidkinje, 6. septembra pa 
165-letnice prikazovanj.

ZLOM
Pravnik Anton Toma-

žič (r. 1950), ki je bil v 
Jugoslaviji oporečnik, 
na listi Slovenske de-
mokratične zveze pa je 
bil izvoljen v parlament 
na prvih svobodnih 
volitvah, je pri Zavodu 
Iskreni izdal knjigo krat-
ke proze Zlom, Zgodbe 
iz Jugoslavije. Knjiga, 
ki učinkovito deluje 
proti »jugonostalgiji«, je 
nastala na podlagi sce-
narija, ki bi bil moral leta 
1985 prerasti v film.
Tomažič je že leta 

2018 izdal knjigo V obje-
mu slovenske pomladi 
– spomini, dokumenti, 
magnetogrami, odzivi, 
slike časa.

50  LET  ZSŠDI
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je 8. decembra obhajalo 50-let-

nico ustanovitve. Ob tej priložnosti je skupno z Založništvom tržaškega tiska 
izdalo knjigo več avtorjev 50 let ZSŠDI. Uredil jo je in v glavnem napisal Branko 
Lakovič. Predstavitev je bila 21. decembra zaradi pandemije le po spletu.

MINORITY SAFEPACK
Državljansko pobudo za izbolj-

šanje položaja narodnih in jezi-
kovnih manjšin v Evropski zvezi 
na devetih pomembnih pod-
ročjih (»Minority SafePack«), za 
katero je bilo zbranih 1.123.422 
veljavnih podpisov, tudi med 
Slovenci v matici in zamejstvih, 
je evropska komisija 14. janu-
arja zavrnila, češ da so dovoljšni 
sedanji ukrepi in mehanizmi. 
To je predlagala podpredsed-
nica komisije, 56-letna češka 
socialdemokratka, nekdanja 
ministrica Věra Jourová, ki je 
evropska komisarka za vrednote 
in preglednost, v prejšnjem 
mandatu pa je bila komisarka 
za pravičnost, potrošnike in 
enakost spolov.
Postopek za predložitev 

državljanske pobude je trajal 
osem let, saj ga je že na začetku 
evropska komisija zavrnila, pod-
prlo pa jo jew evropsko sodišče.

DILEME
Pri Študijskem centru za 

narodno spravo v Ljub-
ljani je konec preteklega 
leta izšla št. 1/2  četrtega 
letnika revije Dileme, ki 
nosi podnaslov Razprave 
o vprašanjih sodobne slo-
venske zgodovine, ureja 
pa jo dr. Renato Podbersič. 
Uvodnik je dr. Tamara 
Griesser Pečar posvetila 
100-letnici koroškega ple-
biscita, bojem za severno 
mejo pa je posvečena tudi 
posmrtna objava spomi-
nov Francija Heinriharja 
v razdelku Predstavitev 
zgodovinskih virov. Ostali 
razdelki dvojne številke, ki 
šteje 296 strani, so Razpra-
ve (sedem prispevkov), In 
memoriam (o Pavletu Bor-
štniku) in Recenzije (o treh 
monografijah glede naše 
polpretekle zgodovine).

NAGRAJENA MIRA SUŠIĆ
Tržaška profesorica Mira Sušić, ki je 

izdala vrsto knjig v italijanščini o drugi 
svetovni vojni in mednarodnih odnosih, je 
v zadnjih letih objavila tudi kopico knjig za 
otroke v slovenščini in italijanščini. Pred 
kratkim je pri založbi Ekslibris v Ljubljani 
izšla njena slikanica z ilustracijami Jelene 
Lasan Breg ob reki.
Revija Mentor, ki v okviru Javnega skla-

da za kulturne dejavnosti razpisuje nagra-
de za najboljše leposlovne knjige, pa jo je 

nedavno razglasila za zmagovalko med besedili za otroke iz leta 2019, 
in sicer za slikanico Zajčje dogodivščine, jo je izdala Goriška Mohorjeva 
družba, krasijo pa jo ilustracije Danile Komjanc.
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UMRL JE SKLADATELJ MOJMIR SEPE
»Oče slovenske popevke in šansona« Mojmir 

Sepe je preminil 24. decembra. Rodil se je v 
Črni na Koroškem 11. julija 1930. Pri 20 letih je 
začel igrati trobento pri Plesnem orkestru Ra-
dia Ljubljana. Njegova žena Majda Sepe je bila 
znana slovenska popevkarica, s katero je tudi 
poklicno tesno sodeloval, tako kot s Franetom 
Milčinskim - Ježkom in drugimi. Uglasbil je pes-
mi številnih slovenskih pesnikov, tudi Miroslava 
Košute. Ustanovil je Ansambel Mojmirja Sepe-
ta, s katerim je nastopil na številnih džezovskih 
festivalih. Bil je urednik za zabavno glasbo na 
Radiu Ljubljana.

UMRL JE  DUHOVNIK JOŽKO BERCE
Priljubljeni upokojeni župnik Jožef Anton (oz. Jož-

ko) Berce, ki je zadnje čase živel v domu za ostarele 
duhovnike Petrov dom v Šempetru pri Novi Gorici, je 
6. januarja umrl. Rodil se je 9. januarja 1932 v Dorn-
berku in bil posvečen v duhovnika v Ljubljani leta 
1959. Pred tem je bil kot bogoslovec zaprt od febru-
arja 1955 do avgusta 1957. Že prej je bil njegov oče 
štiri leta v zaporu, njega pa so zaprli med služenjem 
vojaškega roka v Makedoniji, vendar ga niso odvrnili 
od poklica. Tudi mlajši brat Bogdan je postal duhov-
nik. Služboval je v malem semenišču v Vipavi, kot 
kaplan v Idriji, župnik na Vojskem, v Otaležu in potem 
39 let v Vrhpolju z večletnim upravljanjem še Ustja.

TLAKOVEC SPOMINA ZA P.  PLACIDA CORTESEJA

Ob dnevu spomina na holokavst, a tudi na nejudovske žrtve nacizma, so 21. januarja v Pado-
vi odkrili tlakovec spomina, posvečen p. Placidu Corteseju (1907–44). Nemški umetnik Gunter 
Demnig, ki je leta 1992 začel z ustvarjanjem in nameščanjem tlakovcev spomina (dobesedno gre 
za svetopisemski »kamen spotike«, tudi spotikavec, nemško: Stolperstein), zaradi pandemije ni 
mogel biti prisoten. Na slovesnosti sta spregovorila rektor bazilike p. Oliviero Svanera in vicepo-
stulator v postopku za razglasitev p. Corteseja za blaženega p. Giorgio Laggioni. Prisotni so bili 
padovanski župan Sergio Giordani, predsednik krajevne judovske skupnosti Gianni Parenzo in 
podpredsednik znanstvenega odbora pri Vrtu pravičnikov med narodi v Padovi Giuliano Pisani. 
Kocko s podatki o minoritskem mučencu ljubezni so vzidali v tlak na križišču med Ulico Orto Bo-
tanico in trgom pred baziliko sv. Antona, od koder so nacisti 8. oktobra 1944 patra odpeljali v Trst, 
kjer je podlegel mučenju v bunkerju gestapa na Trgu Oberdan.
Pred to slovesnostjo so v mestu tri tlakovce posvetili trem judovskim žrtvam nacističnih 

taborišč. V muzejski zbirki ob baziliki Museo Antoniano pa so razstavili relikviarij umetnika Paola 
Marcolonga, v katerem sta shranjena drobec zida bunkerja gestapa v Trstu in košček papirja, na 
katerega je p. Cortese napisal besedo »santo« (svetnik).

Tlakovec za p. Corteseja (levo); desno: slovesnost pred baziliko sv. Antona: govori p. Giorgio Laggioni, v 
ospredju župan Sergio Giordani (foto: Messaggero S. Antonio)
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POSLOVIL  SE  JE  RAVNATELJ  ALDO STEFANČIČ
V tržaški bolnišnici je 8. januarja preminil šolnik in javni 

delavec prof. Aldo Stefančič. Rodil se je 2. maja 1930 v Boljuncu, 
kjer se je tudi pozneje ustalil, potem ko je mladost preživel v 
Mačkoljah. Nemška okupacija mu je odvzela hišo in očeta. Ob 
odprtju slovenskih šol se je leta 1945 vpisal na realno gimnazijo 
v Trstu. Na tržaški univerzi je diplomiral iz kemije. Še pred tem 
je začel poučevati na slovenskih srednjih šolah na Tržaškem. 
V letih 1966–77 je bil ravnatelj na srednji šoli v Dolini, nato, do 
upokojitve leta 1994, na srednji šoli pri Sv. Jakobu v Trstu. Dve 
leti je bil sočasno asistent na Inštitutu za farmacevtsko kemijo 
tržaške univerze. Sodeloval je pri prevajanju in izdaji učbenikov 
za matematiko in geometrijo ter pri radijskih oddajah za šole. 
Več let je bil član deželne komisije za slovenske šole.
V študentskih letih je bil član kluba Jadran, v letih 1951–54 

je bil predsednik Prosvetnega društva Mačkolje, nato je 
deloval v Mladinskem domu in župnijskem svetu v Boljuncu, 
več let tudi pri Slovenski prosveti in Mladiki. Dejaven je bil v 
politiki. Tako je že leta 1956 kandidiral za Slovensko listo na 
občinskih volitvah v Trstu. Pozneje je bil član vodstvenih teles 
Slovenske skupnosti. Na občinskih volitvah v Dolini je bil leta 
1990 in 1995 za Slovensko skupnost izvoljen v občinski svet in 
nato za podžupana. Nekaj let je bil tudi član upravnega odbora 
Tržaške kreditne banke (1992–96), razsodišča Sveta slovenskih 
organizacij in drugih ustanov ter društev.
Prof. Stefančič je bil posebno dejaven v Slovenski Vincen-

cijevi konferenci v Trstu. Deset let (1971–80) je vodil njene 
poletne kolonije, bil je član njenega odbora in predsednik v 
letih 2002–12. Za zasluge na šolskem, družbenem in cerkve-
nem področju ga je papež Benedikt XVI. leta 2011 imenoval za 
viteza reda papeža sv. Silvestra.

NOVO MEDDOBJE
Slovenska kulturna akcija je v 

Buenos Airesu kot svojo 202. publika-
cijo novembra na 208 straneh izdala 
nov zvezek kulturne revije Meddobje. 
Gre za skupno številko 1–4 letnika 
2020. Uredil jo je Tone Mizerit, člani 
uredniškega odbora pa so še Damijan 
Ahlin, Veronika Kremžar Rožanec in 
Andrejka Dolinar.
Vsebina je bogata in pisana tako v 

leposlovnem kot v esejističnem delu.
Uvodni razdelek je posvečen 

75-let nici konca druge svetovne voj-
ne in tragičnega obdobja najhujšega 
revolucionarnega nasilja.
Zgodovinske teme obravnavajo 

tudi trije sodelavci iz zamejstva. 
Zdravko Inzko je napisal razmišljanje 
1920/2020 – 100 let po koroškem 
plebiscitu, pogled naprej in nazaj. 
Erika Jazbar ob stoletnici požiga Na-
rodnega doma razmišlja v eseju Ko 
tudi obletnica postane prelomnica. 
Tomaž Simčič pa ob 100-letnici smrti 
škofa Antona Mahniča objavlja esej 
Ločitev duhov, včeraj in danes.
Slovenska kulturna akcija je de-

cembra na 23 straneh izdala še 3.–4. 
številko (avgust–december 2020) 
lista Glas Slovenske kulturne akcije.

DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
Na podlagi korespondenčnih volitev je Društvo slovenskih 

pisateljev decembra dobilo novo vodstvo. Za predsednika je bil 
potrjen Dušan Merc, v odboru pa je še deset članov. Izvoljena 
sta bila še nadzorni odbor in častno razsodišče. V novem vod-
stvu ni književnikov iz zamejstva v Italiji.

NOVA OBZORJA:  ODPRTI  GROBOVI  IN  CAPUDER
Založba Nova obzorja, ki v Ljubljani izdaja tednik Demokra-

cija, je ponatisnila zadnji, četrti zvezek zbirke Odprti grobovi, 
v kateri je v Buenos Airesu v letih 1965–71 Marjan Kocmur pod 
psevdonimom Franc Ižanec s pomočjo dr. Filipa Žaklja zbral do-
kumente, predvsem pa pričevanja o povojnih pobojih in sploh 
revolucionarnem ter vojnem nasilju.
Ta založba je napovedala tudi izid posmrtne knjige dr. Andreja 

Capudra Pisma iz svinjaka. Gre za zbirko komentarjev, ki jih je 
avtor večinoma objavil v Demokraciji v letih 2002–17, nekateri pa 
so prvič natisnjeni. Spremno besedo je prispeval dr. Igor Senčar.

SPOMINI  MITJE  VOLČIČA
Znani tržaški časnikar in publicist 

Dimitrij Volčič (Ljubljana, 1931), 
ki je v družbi RAI dosegel najvišja 
časnikarska mesta, pozneje pa je 
bil italijanski senator (1997–2001) 
in evropski poslanec (1999–2004), 
je po sedmih knjigah v italijanščini 
prišel do prve knjige v slovenščini, 
do spominov Iz ozadja, Novinarjev 
pogled na pol stoletja Vzhodne 
Evrope. Izšli so na 214 straneh pri 
Založništvu tržaškega tiska. Kaže, da 
so vsaj deloma nastali v italijanščini, 
ker je v knjigi zapisano, da jih je pre-
vedla Nika Simoniti Jenko. Delo je 
uredil Bojan Brezigar in mu napisal 
uvodno besedo Povratek domov.
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BEGUNČEK JAZ, BEGUNČICA TI
Priporočena na 48. literarnem natečaju revije Mladika

Darinka Kozinc

Lepa reč, računalnik je zmrznil, sem si polglasno 
zamrmral, ta izraz sem pobral pri vnuku. Ekran je 
nepremično bolščal vame, pritisnil sem na vse mož
ne tipke, kot mi je pokazal Vitan, toda računalnik se 
ni odzval. In to je bil trenutek, ko me je kot narašča
joči val začela preplavljati jeza. Je še kaj, kar lahko 
človeka bolj razjezi kot ta mala vsevedna škatlica? 

Vnuk mi ga je skoraj vsilil, nisem ga prosil zanj, 
smatral sem, da sem v letih, ko želim imeti le svoj 
mir. Toda moj navihani dvajsetletnik mi ga je za 
dvainosemdeseti rojstni dan izročil v lični mehki 
torbici z besedami: »Dedi, sedaj pa je že zadnji čas, 
da ujameš korak s časom!« 

Računalnik me je pritegnil bolj, kot sem bil sploh 
pripravljen priznati, skoraj preveč, pravzaprav mno
go preveč. Vstopil sem v nov svet, v virtualni svet.

Poklopil sem pokrov, da je prekril tipkovnico, 
beli znak odgriznjenega jabolka se je samodejno 
zatemnil. Za trenutek sem obstal pred zaprtim ma
com in ponovno me je obšlo čudenje, kako so lahko 
v tako majhno, tanko škatlico spravili toliko vsega. 
Odrinil sem stol in začutil bolečino v ramenskem 
obroču, zaokrožil sem z glavo. Preveč časa sem se
del in buljil v ekran.

Mogoče se bo kaj spremenilo samo od sebe, 
sem naivno pomislil in še enkrat ošinil zaprto ohiš
je računalnika. Pogledal sem na stensko uro, ki se 
je motno lesketala v zlatem odblesku svetlobe. Mo
ral sem ven, na sprehod.

»Ne vem, če je nočni sprehod v gozdu najbolj 
pametna odločitev,« sem za sabo slišal suh ženin 
komentar. Nisem ji odgovoril, le skomignil sem z 
rameni.

V tem trenutku sem potreboval prav to: temne 
silhuete dreves in vlažen, s kisikom prepojen zrak, 
v katerega se je kot tanka nit vmešaval vonj po 
trohnobi. Upošteval sem zgolj njen nasvet in v žep 
vetrovke spustil telefon ter si na glavo nataknil sve
tilko, tudi darilo vnuka. Ta fant me je pridno oskr
boval z vsemi novotarijami. 

Luna, ki se je pripravljala na svojo okroglo pol
nost, je svetlila noč. S peskom posuta pot me je pe
ljala pod razprte krošnje dreves, ki so dušile njeno 
belino. Ni se mi zdelo potrebno vklopiti svetilko, 
na gozdni poti sem vedel za vsak kamen, vsako 
korenino, prehodil bi jo lahko z zaprtimi očmi.

Panovec je bil zame edini pravi gozd na Primor
skem, bukova drevesa, ki niso dopuščala podrasti, 
so me spominjala na dolenjske gozdove, kjer sem 
preživljal najzgodnejša otroška leta. Nočno življe
nje je vrvelo, varno skrito v zavetju teme, zaslišal 
sem prhutanje sovjih kril, uzrl sem silhueto srne, 
ki so jo prestrašili moji škripajoči koraki. Toda ne
nadoma me je nekaj zmotilo, nekaj, kar ni sodilo k 
običajnemu nočnemu gozdu. Kratek poblisk luči. 
Tako kot se je pojavil, tako je izginil. Je bil to zgolj 
privid? Nisem bil čisto prepričan. Potipal sem se 
po žepu, mobitel je počival v njegovem zavetju. Za 
trenutek sem postal in prisluhnil v temo. Pok veje. 
Zvok je prihajal z moje desne strani, tam, kjer si 
je strugo v ilovnatem terenu utrl potoček. Kar se 
da neslišno, sem se pomaknil v smer zvoka. Žubo
reča pesem potočka je postala glasnejša. Nekaj ali 
nekdo je bil tam, začutil sem energijo prisotnosti. 
Pritisnil sem na gumb svetilke. V nenadni modri
kasti svetlobi sem se ujel v razprte temne oči, de
klica si je obraz pred nenadno svetlobo zasenčila z 
roko. Stala je kot bi ji podplati pognali korenine v 
gozdna tla. Temna deklica z lasmi, ki so se v svoji 
črnini stapljali s temo. Bila je nekoliko starejša, 
kot sem bil jaz takrat. V tistih očeh sem prepoznal 
otrplost prepredeno s strahom, kar sem sam neza
vedno nosil v sebi vsa dolga leta in kar je z vso 
silovitostjo v tem trenutku butnilo na plan.

*     *     *

Dolenjska ob Savi, leto 1941. Vojna je kazala 
svoj zlohotni obraz, ki sem ga kot štiriletni otrok 
zaznal tudi sam. 
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Ded je za mizo iz belega javorja sedel sklenje
nih rok, njegov ostri pogled je bil namenjen kosu 
papirja, ki je pomečkan ležal pred njim. Izraza na 
dedovem obrazu sem se bal, spominjal me je na 
napoved strel in grmenja pred nevihto. Zlezel sem 
pod mizo, od tam pa v mamino naročje. Toda tudi 
ona je bila potopljena v svoj temno zaskrbljeni svet, 
njena roka me je odsotno pobožala po laseh. Stara 
mama je s cunjo vneto drgnila po štedilniku in ko 
se je z mokro cunjo preveč približala razgreti plo
šči, je zacvrčalo in pokadil se je dimček pare. Oče 
je molče stal naslonjen na podboj ob zaprtih vratih, 
za katerimi so se že plazile jesenske meglice preko 
Pijavškega polja. Moj starejši brat je bil edini, ki se 
je obnašal, kot da napetega vzdušja v hiši ne opazi. 
Neprestano je nategoval elastiko frače, ki mu jo je 
izdelal ded. Zvok, ko je spuščal napeto elastiko, je 
posegal v mučno tišino, zaznamovano s težo odlo
čitve. Moteče! Oče se je odmaknil od vrat, njegova 
roka je odločno segla po frači in mu jo izpulila iz 
rok. Že je odprl usta, da bi protestiral, vendar je pred 
njegovim grozečim pogledom utihnil.

Ded je pogladil papir: »Odšli bomo! Sami bomo 
odšli!« je spregovoril. Besede so z vso trpko težo 
padle v prostor. Vsi smo poglede usmerili vanj. 

»Nimamo izbire! K Italijanom bomo šli, na 
ozem lje, ki ga zasedajo oni, možnost preživetja bo 
tam vendarle večja. To, kar nam pripravljajo Nemci, 
pa je gotova smrt, vsaj za našibkejše v naši družini!«

Pomolčal je in s pogledom se je najprej dotaknil 
mene, nato brata. Samo za hipec se je trdota v njego
vih očeh stalila in na plan je pokukala brezmejna lju
bezen do naju, ki pa se je hitro umaknila resnobnosti.

»Še poti v Nemčijo nekateri med nami ne bi pre
živeli v natrpanih živinskih vagonih. Že v aprilu je 
Himmler podpisal smernice o našem izgonu. Mi v 
Nemčijo, na naše domove pa bodo naselili svoje 
ljudi. Še prej pa nas bodo rasno pregledali.«

»Jejžeš, jejžeš, kam smo prišli! Le kaj nam je 
storiti?« je zatarnala stara mama Angelca. 

»Nihče ne bo meril naših lobanj, preverjal barvo 
oči in las ... pa Bog ve kaj še in nihče nas ne bo zga
njal na kup kot živino v grad Rajhenburg.«

Guba med obrvmi se je dedu še bolj poglobila. 
Papir je stisnil med prsti, da se je spremenil v kepi
co. Zalučal jo je preko mize v kot.

»Zjutraj bomo zaklali oba prašiča, to bova opra
vila z Ivanom. Vedve pripravita vse potrebno za na 
pot, le toliko, kolikor boste lahko nesli. Vse se mora 
dogajati neopazno, gorje nam, če odkrijejo našo na
mero!«

»Po kateri poti bomo šli?« je vprašala stara 
mama, tokrat stvarno.

»Vse sem že premislil. Ti, Ivan, boš v voz za
pregel oba konja, naložili bomo prašiča in hrane, 
kolikor jo lahko peljemo. Popoldne boš krenil po 
poti, ki pelje v hribe, kot da greš tja z namenom 
prodaje. Ti, Milena, boš z otrokoma v mraku krenila 
preko polja. Šli boste skozi koruzo, ne po poti. Ti, 
Angelca, boš šla od doma okrog poldneva, tako ali 
tako vsi vedo, da se rada potikaš nokrog, mimogre
de lahko obiščeš še kakšno svojo znanko. Jaz bom 
odšel zadnji in to kar po cesti, vsem na očeh, kot da 
grem v gostilno na Impolco. Zberemo se pri Artu ob 
sedmih, takrat se bo že stemnilo. Pozanimal sem se 
o obhodu patrulj, ena pride okrog osmih. Če bomo 
srečno prešli mejo, bomo v Mokronogu prespali pri 
znancih. Sedaj pa na delo. In ne pozabite, kar sem 
rekel, nihče ne sme niti najmanj posumiti, da odha
jamo, kajti to bi se za nas slabo končalo.«

Z bratom sva morala v posteljo, toda nisva mo
gla zaspati zaradi vznemirjenosti in zvokov bega
jočih korakov, odpiranja omar in šepetajočih besed 
odraslih. Mirno sva ležala drug poleg drugega. 

»Kako nam lahko kar vzamejo dom?« sem tiho 
zašepetal bratu vprašanje, ki me je mučilo že ves čas.

»Saj si videl, na papir so zapisali,« mi je šepe
tajoč odvrnil.

»Toda zakaj? Saj se ne sme krasti!« se nisem dal.
»Oni imajo puške, tanke, mitraljeze ... in vojna 

je. V vojni je vedno glavni tisti, ki je močnejši.« 
Potem se je obrnil in mi dal vedeti, da mu ni več 

do pogovora. Najina zadnja noč v domači postelji. 
Kdo ve, kje bomo spali jutri? Potonil sem v nemi
ren sen, v katerem ni manjkalo človeških pošasti, 
ki so nama grozile s puškami, mitraljezi in se gro
zovito smejale izza loput na tankih. 

Zbudilo me je cviljenje prašiča, ki se je spre
vrglo v strahoten krulež umirajoče živali. Brata ni 
bilo več poleg mene. Hitro sem se oblekel. Prašič 
je ležal na deskah, brat je pod njegovim vratom po
magal mami držati posodo, v katero je tekla kri. 
Postalo mi je slabo, nisem prenesel pogleda na kri, 
stekel sem v hišo in se skril v omaro. Takrat sploh 
še nisem slutil, da me bo pogled na rdečo kri, na 
trupla, ki bodo ležala vsepovsod, spremljal nasled
nja štiri leta. In da se bom privadil pogledu nanjo, 
da bo ta pogled postal vsakdanjost in ne bom več 
bežal v omaro. 

Mama me je trdno držala za roko, bili smo še na 
mostičku, pod katerim je tekel potok v Savo, ko se 
je ustavila in se z vzdihom zazrla proti domačiji. 
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Bil je to dolg vzdih, v katerem sem celo jaz zaznal 
bolečino slovesa. Skozi okno je prijazno sevala to
pla svetloba, bilo je, kot bi nas vabila nazaj, v varni 
objem doma. Petrolejko smo pustili prižgano. Ta 
dom ni bil več naš!

»Gremo, mama!« je brat rekel nestrpno in se 
pognal po kolovozu proti Savi. Spustil sem mami
no roko in stekel za njim. Ves pridelek je bil še 
na polju, koruzna stebla so štrlela kot sulice proti 
nebu. Mama naju je potegnila v razor, v zavetje 
koruznih stebel. Pomikali smo se počasi, postajal 
sem utrujen, mama me je vzela v naročje, ostri ko
ruzni listi so me rezali v roke in noge. Iz mučnega 
lebdenja, ki ni bil ne spanec ne budnost, sem se 
ovedel, ko sem slišal šepet in hrzanje konja. 

Ded je iz žepa na notranji strani suknjiča po
tegnil na plan uro na verižici, oče mu je pridržal 
petrolejko, ki jo je snel z voza.

»Gremo, hitro, čez dvajset minut pridejo!«
Tako se je začela naša begunska pot, s seboj 

smo imeli le tisto, kar smo prinesli. Zanesti smo se 
morali nase in na lastno iznajdljivost, pomoč do
brih ljudi je bila več kot dobrodošla, vojna ni čas 
prijaznosti, prizanašala ni nikomur. 

*     *     *

Iz teme je ob deklici vzniknila postava, ovila 
otroku roke okrog ramen in me proseče pogleda
la: »No, policija, no ... please!« Sklepal sem, da je 
to njena mati, ruta je prekrivala lase in tudi čelo. 
V desnici sem stiskal telefon, iz teme se je zaslišal 
moški glas, ženska je nestrpno vrgla neznane bese
de nazaj, nato me je proseče pogledala in sklenila 
roki v prošnji.

»Frontier, Italija ...« je spet rekla. 
Seveda bi moral poklicati policijo, ljudje se ne 

smejo kar takole potikati naokrog, skrivoma pre
hajati meje ... in vedno več jih prihaja in ta deklica, 
ki me tako tesnobno opazuje, ta otrok, bo morda 
jutri odvrgla bombo na tržnici v nekem evropskem 
mestu, morda! 

Kako pa misliš, da bi tebe gledal vojak nemške 
armade na zbirnem mestu na gradu Rajhenburg 
leta 1941, če bi tvoja družina ubogala razglas? Kot 
smet, ki jo s kazalcem frcneš z vojaškega plašča, 
ali pa bi za lastno zabavo uporabil puškino kopito 
za sunek v manjvredno raso človeštva? Mar nisi 
tudi ti v tisti noči v zavetju družine prešel mejo, da 
ste si rešili življenja? Zavzdihnil sem, pogledal v 
dekličine oči in se odločil.

»Prav, pokažem vam mejo,« sem rekel v slo
venščini in se nato prevedel v angleščino, ki sem jo 
izkopal izpod neštetih let, ki so prekrivale čas, ko 
sem obiskoval gimnazijo.

»Moment,« je rekla ženska olajšano in zaklicala 
v temo v meni neznanem jeziku. Zapokljalo je in v 
mojem svetlobnem krogu se je znašel starejši mo
ški, ki pa je previdno ostal korak stran od nas treh. 

»My father,« ga je predstavila, samo pokimal 
je, rok si nisva podala. 

»To bom naredil zaradi deklice, pred enainštiri
desetimi leti sem bil kot ona, prestrašen in majhen 
v pošastnem času vojne. Peljal vas bom do meje, 
kršil bom naše zakone,« sem se spet prevedel v an
gleščino. 

Med hojo mi je povedala, da njen mož dela v 
Monfalconu, da gredo k njemu.

»Tržiču!« sem jo samodejno popravil. Začude
no me je pogledala, povaljala besedo v ustih in jo 
poskušala pravilno izgovoriti. Njen poskus mi je 
izvabil nasmeh.

Na srečo poznam vse poti in kotičke Panovca. 
Ubral sem jo skozi gozd proti Rafutu, četica mi je 
tiho sledila, previdno smo prečkali cesto in dospe
li do Kostanjevice. Ženska mi je povedala, da so 
jih tihotapci pripeljali do gozda in jim naročili, naj 
počakajo. Čakali so jih cel dan in bi čakali še to 
noč, če jim bog ne bi na pot privedel tako prijazno 
osebo, kot sem jaz. 

»Kriv je računalnik,« sem odvrnil, toda ni me 
razumela.

Pod mogočnim zidanim zavetjem samostana 
smo stopili na plan, parkirišče je bilo prazno. Pod 
nami je ležala Gorica kot nališpana stara gospa, 
okrašena z lučmi različnih barv. Spogledali smo se 
z goriškim gradom, ki je v svoji mogočnosti nemo 
stal vrh hribčka, gorice, zaradi katerega je mesto 
dobilo ime. Peljal sem jih do oljčnega nasada, po
kazal sem jim mejni kamen in jim s kretnjo dal 
vedeti, da jih bo steza skozi ozek koridor zelenja 
pripeljala v Italijo, v deželo njihovih hrepenenj. 
Ženska se je sklonila in mi hotela poljubiti roko, 
odtegnil sem jo. Preden je potonila v zeleni objem, 
se je deklica obrnila in mi pomahala, kljub temi 
sem zaznal odblesk hvaležnosti v njenih očeh. 

Nisem bil prepričan, ali sem naredil prav, toda 
deček v meni je kimal. Žena je bila nora od skrbi, 
ko sem se starec utrujeno privlekel domov.

»Nisi dvignil telefona,« se je jezila.
»Izključil sem ga,« sem mirno odgovoril in od

šel v kopalnico.
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Nika Čok

MEMENTI
Priporočene pesmi na 48. literarnem natečaju revije Mladika

SIDRIŠČE

Niti, ki te vežejo k zemlji,
k sebi,
k drugim,
k življenju
in k vesolju –

se pretrgajo.

Kaj si, kdo si,
ko tavaš,
ne veš kod
v neznano.

Ne (z)najdeš se več.
Zmanjkuje ti sape.
Ne dihaš.

Kje je rešitev?

Če je?

Ostaneš?

Ali odideš?

Za vekomaj?

Ali samo za dan?

Odreši se. Če lahko.

***

Rada bi bila listje,
ki pleše v jesenskem popoldnevu.
Polno barv je ...
Gozdna idila.

Rada bi bila lahka kot list,
ki pleše v lahkotnem
vetrcu.

Svobodna
kot
list.

***

Trenutki ujeti v fotoaparat,
ki me bo spomnil tvojega
razposajenega nasmeha.

Klik.

Majhna sem,
ko me v vrtcu držiš
za rokico – in vesela sem,
da te lahko po igrivem dnevu spet vidim.

Greva k igralom,
konjiček se
zaziblje.
Božaš mi svetle kodre.

Srečna sem
in ti pokažem svoj
škrbast nasmeh.

Klik.

Ta trenutek bo ujet
v mojem srcu za vedno.

Takšnega se te spominjam ...
NONO

***

UJETOST

Praznina, ki ti ujame
vname
in močno stisne
srce, da
te boli.

Ne veš več, kdo sploh si,
kaj si v očeh tistega, ki te je ljubil,

vsaj tako je pravil.

Da te je ljubil ...
Tako je pravil ...

Ko si ga skušala objeti,
se je izvil iz tvojega
ljubečega objema.

Izpraznjena si,
ujeta v bežne spomine,
ko si še verjela, da te ljubi.

***
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Ko me ne bo več,
bodo za mano ostale
besede,
iz katerih se bo črka za črko,
zlog za zlogom
izrisevalo veselje,
upanje
z občasnimi
izlivi
bolečine
brezupa
jeze.

Tako bo moja esenca ovekovečena.

***

DRUŽBA

Družba smartphonov,
socialnih omrežij;
Facebooka,
Messengerja,
Instagrama – 
ki omrežijo.

Hlinjena
prazna
čustva – [družba].

Ne da se (mi) več živeti v tej ponarejenosti!

Iščem(o) RESNIČNOST.

Ne najdem(o) je ...

Kje je, če je še kje ...
RESNIČNA DRUŽBA?

24/9/19

Zrem v tvoje oči,
dobre,
poštene
oči,
zazrte
v
izprijen
današnji svet.

***

DOVOLI SI

Dovoli si nasmehniti se,
ko začutiš dušo srečno,
dovoli si jokati, ko čutiš potrebo
po očiščenju od bolečine.
Dovoli si kričati z vsemi pljuči,
ko ti je vsega dovolj!
Dovoli si ustaviti se.
Dovoli si nadaljevati
dovoli si živeti!
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Maja Smotlak

DREVO IN ŽELOD
Priporočene pesmi na 48. literarnem natečaju revije Mladika

I. 
Z drevesa pade želod
iz prsi spomin.

Oboje poberem.
Spravim v žep.

Odnesem domov.

Iz žepa pade želod. 
Zrase v drevo. 
Z drevesa pade želod, 
Dva, trije, sedem, sto.

Vzpenjajo se drevesa
Sredi hodnika v nebo. 
Zrasejo v gozd.

In jaz stopim vanj.

II. 
V spalni srajci 
bredem bosa po močvirju prokariontov.

Na podplatih plast listja in zemlje, 
v očeh frfotanje kresnic, 
fluorescenčno oglašanje žab in krastač, 
iskanje davnih resnic.

Skozi nepredirno temo
goščave in divjine – 
prepletene, odmrle, 
posušene, še žive 
korenine.

Tam, 
sredi vsega 
orjaško drevo.

In jaz se vzpnem nanj.

III. 
Na grčasti veji 
gubast obraz, 
sivi brki, 
navihan izraz, 
roka lagodno 
pod glavo leži.

Za hrbtom njegovim 
plameni visoki 
strašijo odrasle z otroki. 
Pod zidom skrita 
njegova družina.

Na utrujene veke 
prilepljene podobe 
uniform rjavih in črnih, 
po dvorišču razporejenih. 
Wo ist jeder? Venite fuori, bastardi! 
Za njimi prazna hiša 
Pred njimi starec smrči. 
Zanj jih ni. 
Zanj jih ni. 

In splezam više.
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IV.
Mlada roka
nežno objame mojo dlan.
Mlad fant,
s svinčnikom obraz ima popacan
kot na fotografiji,
ki potomec dodal ji je ‚okras‘ –
edino takšen mi je znan.

Usoda njegova
zapisana bila mu je v imenu.
Naj vlada mir.
Vladimir,
ki padel je zanj
in s smrtjo svojo
razblinil spokojnost v družini –

sovraštvo, kjer ga ne bi smelo biti, 
zažgane fotografije na dvorišču, 
obup sestrice, ki leži v pasji uti, 
ker noče več v hiši spati, 
tam premočan je spomin, ki boli – 
prezgodaj izgubljena mati.

Z zgornje veje dež 
neprekinjeno kaplja na naju.
Povzpnem se.

V. 
Dež ni dež. 
So solze.

Da bi si odpočila,
vprašam: 
»Lahko prisedem?«
Ženska v črni obleki,
obdana s knjigami,
pogleda me skozi vodene oči
in zažuga hlipajoč:
»Ne sedi na to vejo!
Proč, proč!«

Iz grla izvije se ji obupan klic:
»Ne predaj se sinovi smrti,
ne zapusti ostalih otrok! 
Ne predaj se dežju, 
ne bolezni, 
ne obupu! 
Ne predaj se! Ne predaj! 
Ne bodi kot jaz!«

»Vselej se bori za nekaj!« 
Slišim njen glas za seboj, 
medtem se dvigne hladen piš, 
prevrača knjige z veje, 
odpira liste, 
da frčijo v zrak 
na vse strani
v vse smeri.
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VII. 
Sapica odloži me na vejo 
k tebi. 
K tebi, ki ponoči prihajaš v moje sanje 
v podobi leva, 
in sredi hladnega dneva 
nepričakovano si topel zrak, 
ki poboža moje lice, 
in si nesmiselna besedna igra, 
ki smisel ima le za naju, 
in zaprisežen molk o pokojni materi, 
žalostne otroške oči na črno-beli fotografiji, 
tanek vrat, 
neizbrisen spomin na brata, 
do zadnjega diha ljubezen do izbrane, moje none, 
ki te še sedaj ljubi.

Nagovoriš me: 
»Sedi za hip. 
Zaupal ti bom skrivnost.« 
Prisloniš se na palico 
in pomežikneš mi, rekoč: 
»Očiščeni vsakdanjosti, 
občasnih radosti in žalosti, 
minljivih vezi in odvez, 
nikdar ne izginemo zares. 
Spremenimo se v besede, 
prelevimo se v zgodbe 
in obstanemo kot spomini. 
Kot spomini,
ki kot eliksir 
pretakajo se iz roda v rod 
in jih pri življenju ohranja ljubezen. 
Kolikor smo ljubili 
in bili ljubljeni, 
toliko ostane od nas.«

VI. 
Veter zagrabi še mene 
ponese me visoko in vrti.

Pod menoj podobe, 
sestavljene iz besed 
in fotografij. 
Obrazi znani in neznani.

Temni lasje moškega, 
ki je izgubil besede. 
V rokah skrivnost, 
s katero po snegu brede, 
ker je ne more več na glas izreči.

Beli, beli lasje 
ženske, ki se ji je izbrisal spomin
in išče svoj dom, 
razjeda jo dvom, 
kdaj bo znova našla očeta in mamo.

Njen oče, 
ranjen in pijan, išče njo, 
med kletvicami, 
ki jih je v vojski nabral, 
in obupom, 
ki mu ga je svet prizadejal 
s svojo nepoštenostjo.

Nihče od njiju ne bo nikdar izvedel,
da se jima ni usojeno najti.

VIII. 
Z drevesa pade želod 
iz prsi spomin.

Oboje poberem. 
Spravim v žep.

Odnesem domov.
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Skupina pripadnikov Varnost-
no-obveščevalne službe (VOS) je 31. 
januarja 1944 v gozdu nad Zadlo-
gom pri Črnem Vrhu ustrelila tri 
dekleta iz bližnjih Lom: sestri Marijo 
in Katarino Čuk ter njuno sovaščan-

ko Frančiško Ozbič. Osumljene so bile prenašanja domo-
branske pošte, raznašanja domobranskega tiska in kritič-
nega izražanja na račun OF. Vosovci so jih poprej zaslišali 
v Zadlogu in na štabu Pokrajinske komisije VOS v Gorenji 
Trebuši, a niso izvedeli nič tehtnega oz. obremenilnega. Po 
likvidaciji so partizani med ljudmi razširili vest, da so šla 
dekleta delat na Dolenjsko. Toda spomladi je neki gozdar 
naletel na njihov plitki grob, ki so ga razkopale lisice.

Ta je ena izmed zgodb, ki jih obnavlja zgodovinar mlaj-
še generacije Sandro Oblak v svojem delu Z udarno pestjo 
– Odnos ljudske oblasti do resničnih in namišljenih doma
čih nasprotnikov na Idrijskem in Cerkljanskem (1943–1950). 
Skoraj 300 strani obsegajočo knjigo je konec letošnjega 
poletja izdala Goriška Mohorjeva družba. Uredila jo je prof. 
Marija Češčut, spremno besedo pa ji je napisal zgodovinar 
dr. Boris Mlakar. Gre za predelano magistrsko študijo, ki jo 
je avtor zagovarjal na Univerzi v Ljubljani. Sandro Oblak 
se je rodil v Kranju, živi pa v Cerknem ter se v tamkajšnjem 
muzeju in drugače posveča krajevni zgodovini.

Kot pove podnaslov, delo obravnava dogajanje 
v deželi zgornjega in srednjega toka Idrijce od zloma 
Italije 8. septembra 1943, ko se je partizansko gibanje na 
Primorskem silno razmahnilo, pa do leta 1950, ko se je v 

 partizanih rojena »ljudska« oblast po priključitvi Primor-
ske tudi tu utrdila. Oblak se osredotoča na odnos nove 
oblasti do domačih nasprotnikov, naj si bo resničnih, ka-
kor so bili domobranci in četniki, naj si bo namišljenih, se 
pravi tistih, za katere je ta oblast bolj ali manj utemeljeno 
sama ocenila, da ji nasprotujejo. Proti njim je praviloma 
ukrepala s trdo roko, največkrat s politično policijo (VOS, 
OZNA, UDV) – svojo udarno pestjo, kar daje knjigi naslov.

Tako se pred bralcem zvrstijo številni pojavi vojnega 
in revolucionarnega nasilja. V prvi vrsti gre za izven-
sodne likvidacije, kakršna je bila uvodoma omenjena 
ustrelitev treh deklet iz Lom. Posebna pozornost je 
odmerjena znani tragediji iz začetka februarja 1944 v 
Cerknem, v kateri so vosovci po ukazu komunističnega 
vodstva umorili 15 domačinov (eden se je v resnici rešil) 
s kaplanoma Ladom Piščancem in Ludvikom Slugo na 
čelu, češ da so bili vpleteni v nemški napad na tamkajš-
njo partijsko šolo, kar pa se je izkazalo za neosnovano. A 
popisane so nadalje razne obsodbe sodišč, od smrtnih 
kazni do odvzemov posmrtne časti, kakor tudi zaplembe 
in razlastitve, s katerimi je  partizanska oblast udarila po 
tistih, ki so se ji postavljali po robu.

Podobno avtor obnovi delovanje komunistične 
oblasti po zmagi, pri čemer seveda upošteva prelomno 
priključitev Primorske k Sloveniji oziroma Jugoslaviji 
leta 1947. Podrobneje prikaže maščevanje zmagovalcev 
in opiše pogosto politično zrežirane sodne procese, pa 
še zaplembe in razlastitve ter nacionalizacije in agrar-
no reformo, ki jo je nova oblast večkrat izkoriščala za 

Knjiga Sandra Oblaka Z udarno pestjo

»Ljudska« oblast in njeni nasprotniki na Idrijskem in Cerkljanskem

Martin Brecelj

Vodstvo Kulturnega centra 
Lojze Bratuž v Gorici je pred 
kratkim izpeljalo zahteven načrt, 
pri katerem je sodelovalo več 
akterjev: Avtonomna dežela Fur-

lanija - Julijska krajina, Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije, Generalni konzulat RS v Trstu, Urad vlade RS 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mednarodni grafični 
likovni center in Kulturno društvo za umetnost KONS. 
Gre za obsežno razstavo z naslovom Grafika Slovencev 
v Italiji, ki združuje dela štirinajstih ustvarjalcev, in sicer 
dveh umetnic in dvanajstih umetnikov. Razstava naj bi 
trajala od 4. do 31. decembra, a so jo nato podaljšali do 
konca februarja, zaradi ukrepov v času koronavirusa pa 
smo si jo lahko ogledali le virtualno.

Odprtje je bilo zasnovano, kot bi šlo za resnično 
otvoritev v živo: z uvodno besedo predstavnice organi-
zatorjev, s pozdravom uglednega gosta in s kuratorjevo 
razlago: nekatere umetnike je predstavila predsednica 
Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec, pozdravni 
nagovor je imel generalni konzul Vojko Volk, o razstavi 
sami pa je izčrpno spregovoril njen kurator Denis Volk. 
Predsednica centra je poudarila pomen dejstva, da so 
na razstavi prisotni umetniki različnih generacij vse do 

 najmlajših. Generalni konzul je povedal, da z razstavo 
želijo počastiti trideseto obletnico samostojnosti in 
enot nosti slovenske države, saj je bil prav decembra, 
točneje 26. decembra 1990, razglašen izid plebiscita.

Nato je prevzel besedo kurator razstave Denis Volk, ki 
je spregovoril o številnih razsežnostih razstavljenih del. 
Priznal je, da se razstava utegne komu zdeti nehomoge-
na ali razpršena, ker so na njej predstavljeni zelo različni 
ustvarjalci. Ta pomislek ali morebitno kritiko na račun 
razstave je zavrnil z utemeljitvijo, da so prisotni umetniki 
delovali v različnih obdobjih in tudi krajih, da so ustvar-
jali z raznolikimi cilji in nameni, se posluževali raznih 
tehnik in materialov, skratka, skoraj nič jih ni povezovalo 
razen morda dejstva, da so se ukvarjali z grafiko. Ko 
je pred časom načrtoval razstavo, je želel predstaviti 
Mednarodni grafični likovni center in njegovo dejavnost, 
spotoma pa se je začetna zamisel preoblikovala v nekaj 
drugega in na koncu se je odločil za razstavo slovenskih 
grafikov v Italiji. Vsekakor se je za sodelovanje obrnil na 
Mednarodni grafični likovni center v Ljubljani, ker gre za 
najpomembnejšo ustanovo na tem področju; tu je odkril 
veliko gradiva in seveda tudi grafična dela za razstavo. 
Med štirinajstimi umetniki jih je namreč kar devet sode-
lovalo na grafičnem bienalu, dva pa sta bila na njem celo 

Grafika Slovencev v Italiji 
– razstava v Kulturnem centru Lojze Bratuž

Magda Jevnikar
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obračunavanje s svojimi vsakršnimi 
nasprotniki.

Oblak se med obravnavanjem 
medvojnega in povojnega dogajanja 
posebej pomudi pri ravnanju »ljudske« 
oblasti z duhovniki in sploh s Cerkvi-
jo. Kot znano, so slovenski duhovniki 
odigrali ključno vlogo pri predvojnem 
primorskem upiranju fašizmu, zaradi 
česar so jih tedanje italijanske oblasti 
preganjale in na različne načine šika-
nirale. Njihov položaj pa se po osvobo-
ditvi izpod nacifašizma v nekem smislu 
ni bistveno spremenil, saj so tudi v očeh 
nove oblasti praviloma veljali za politič-
no nezanesljive, če že ne nevarne.

Knjiga se sklene s pregledom kampanjskega iztreblja-
nja informbirojevcev na Idrijskem in Cerkljanskem po 
sporu med Titom in Stalinom v letu 1948. Tudi na ob-
močju severovzhodne Primorske je mogoče zabeležiti več 
primerov bivših partizanov in komunistov, ki so bili zaradi 
svojih resničnih ali namišljenih stalinističnih simpatij de-
portirani na Goli otok ali kako drugače kaznovani.

Sandro Oblak se pri svojem delu opira na boga-
to arhivsko gradivo ter ga dopolnjuje s pričevanji in z 
upoštevanjem obsežne literature. Občutljive snovi, ki jo 
obravnava, se loteva sine ira et studio, z intelektualno in 
etično širino. Svoj pristop v uvodu takole pojasnjuje:
»Cilj tega dela ni ovreči ali izničiti pozitivnih vidikov par-
tizanskega boja, bolje je govoriti o dopolnitvi mozaika. 
Manjkali so namreč bistveni koščki, da bi bila slika doga-
janja na obravnavanem območju čim bolj popolna. Prav 

je, da skozi arhivsko gradivo, literaturo 
in spomine spregovorijo tudi tisti, ki so 
bili v desetletjih po drugi svetovni vojni 
pahnjeni na rob zgodovinske pozabe 
in označeni kot izdajalci, belogardisti, 
reakcionarji, kulaki, informbirojevci 
itd. Vsekakor imajo pravico, da tudi oni 
postanejo del naše preteklosti, kakrš-
nakoli pač je.«

Knjiga Z udarno pestjo je pomem-
ben prispevek k še vedno potrebnemu 
čiščenju zgodovinskega spomina na 
dogajanje med 2. svetovno vojno in 
takoj po njej na Slovenskem. Izvirno in 
tehtno se pridružuje drugim podobnim 
prizadevanjem in je še zlasti v sozvočju 

z raziskovalnimi programi Študijskega centra za narodno 
spravo iz Ljubljane.

Smemo reči, da je naše današnje védenje o tem, kaj 
se je dogajalo v tistem ključnem obdobju naše preteklos-
ti, tudi po zaslugi takšnih del, kakršno je Oblakovo, že kar 
bogato. Med drugim vemo, da skoraj ni koščka slovenske 
zemlje, ki ga ne bi tedaj krvavo oškropil dogodek, kakr-
šen je bil na začetku omenjeni umor Marije in Katarine 
Čuk ter Frančiške Ozbič. Še vedno pa nam ni dovolj 
jasno, kako je človeško (psihološko, sociološko, kulturno, 
politično, antropološko) mogoče, da so se takšni dogodki 
zgodili. Očitno so bili izraz neke zakonitosti, saj bi se dru-
gače ne ponavljali tako vztrajno in trdovratno. Nadaljeva-
ti moramo z napori, da bi skušali tudi to bolje razumeti, 
saj bi na tak način bolje razumeli sami sebe. Seveda ob 
upoštevanju podobnih izkušenj drugih.

nagrajena (Edvard Zajec in Lojze Spacal). Pa še to: osem 
grafikov je vključenih v zbirke Mednarodnega centra in 
pet umetnikov je ustvarilo razstavljena dela na grafičnih 
delavnicah v sklopu Mednarodnega centra.

Denis Volk je nato navedel raznolikost tehnik, od naj-
bolj tradicionalnih, kot je lesorez, do najsodobnejših, v 
tesni povezavi s fotografijo in računalnikom. Kuratorjevo 
razlago so spremljali posnetki razstavljenih del na svetlih 
stenah Kulturnega centra. Podobno so se nadaljevali po-
snetki tudi ob glasu Ilarie 
Bergnach v off u, ki je siste-
matično predstavila vseh 
štirinajst umetnikov in 
njihova dela. Naj tu ome-
nimo imena umetnikov, 
kot se ob gledanju videa 
zvrstijo pred našimi očmi: 
Zoran Mušič, Bogdan 
Grom, Lojze Spacal, Avgust 
Černigoj, Klavdij Palčič, 
Claudia Raza, Franko 
Vecchiet, Marjan Kravos, 
Zora Koren Skerk, Boris 
Zulian, Edvard Zajec, Ma-
tjaž Hmeljak, Jan Sedmak 
in Ivan Žerjal. Predstavitve 
posameznih umetnikov so 
sicer skrčene na bistveno, 

so pa za gledalca koristne, ker sproti komentirajo posnet-
ke. Več informacij bomo lahko prebrali v katalogu, ki je 
izšel ob tej priliki in je vsem na razpolago v Kulturnem 
centru Lojze Bratuž.

Kakšen je odmev na ta dogodek? 542 ljudi si je 
ogledalo video na spletu že na sam dan odprtja. To 
nekaj pomeni. Če torej želimo, da je dogodek »viden«, 
ga moramo predstaviti tudi na spletu. Ogled umetnin 
v živo je seveda posebno doživetje, ki nas popolnoma 

prevzame in zapušča v nas 
neizbrisno sled. Občutkov ob 
neposrednem opazovanju 
razstavljenih del ne moremo 
izbrisati, ob njih se spreme-
nimo, obogateni z novimi 
izkušnjami. Toda v pričakova-
nju starih časov, pa naj bo ta 
oksimoron še tako banalen, 
lahko ohranimo stik z umetno-
stjo vsaj virtualno. Pohvalo si 
končno zasluži snemalec Da-
niel Peteani, ki je poskrbel tudi 
za tehnično videomontažo.

Video o razstavi Grafika 
Slovencev v Italiji si lah-
ko ogledamo na naslovu 
https://www.youtube.com/
watch?v=U2AwDmR0-3U.Franko Vecchiet, Partitura, 1995, sitotisk, 65 x 76 cm
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Tisti prvi korak. Na poti v smeri 
sreče, ZTT, Trst 2020, 142 strani
Kolumne s področja osebne rasti 
in samospoznavanja, ki so jih 
pred leti objavljali v Primorskem 
dnevniku, je avtor Valter Mahnič 
prestavil v knjigo, ki predstavlja 
tudi njegov prvenec. Delo je hkra-

ti izšlo v slovenščini in v italijanščini – v prevodu 
Dane Čandek – z naslovom Quel primo passo. Sul 
sentiero verso la felicità.

Benečija naš dom, Most, Čedad 
2020, 320 strani
V tem delu so zbrani uvodniki od-
govornega urednika petnajstdnev-
nika Dom msgr. Marina Qualizze 
iz obdboja 2003–2020. Sprem no 
besedo v knjigo je napisal Giorgio 
Banchig, o teološkem delu avtorja 

pa je v delu spregovoril Federico Grosso.

France Prešeren, Poesie, ZTT, Trst 
2020, 486 strani
Knjiga prinaša prevod celotne-
ga pesniškega opusa Franceta 
Prešerna v italijanščino. Pesmi je 
prevedel, opremil z opombami in 
kritičnim aparatom Miran Košuta. 
Objavljeno je slovensko bese-

dilo in vzporedni prevod v italijanščino. Spremni 
 besedi sta napisala profesorja Boris Paternu in 
Elvio  Guagnini.

V TEJ RUBRIKI PONUJAMO SEZNAM NOVEJŠIH DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V ITALIJI

N. R.

Tajna organizacija Borba. 1927–
1930. Spominske poti Slovencev v 
Trstu. Ob 90-letnici ustrelitve ju-
nakov v Bazovici, ZTT-NŠK-Sklad 
Dorče Sardoč, Trst-Gorica 2020, 
214 strani
V knjigi je avtor Milan Pahor 
ponazoril delovanje članov tajne 

organizacije Borba, zgodovinske okoliščine in orisal 
človeške like, ki so se odločili za upor. Sodeloval je 
zgodovinar Štefan Čok, ki je zbral in uredil arhivski 
material. Priročni zgodovinski vodnik, kot ga defi-
nira založnik, je opremljen z bogatim fotografskim 
gradivom.

Sinteze. Dvajset kratkih zgodb, 
samozaložba, Brje pri Koprivi 
2020, 112 strani
Nova knjiga Primoža Sturmana 
prinaša izbor kratkih zgodb o 
bivanju, ki jih avtor spremne 
besede David Bandelj definira 
mikroskopsko branje.

Črni plamen. Požig Narodnega 
doma v Trstu, Založba ZRC, Ljub-
ljana 2020, 120 strani
Zgodovinski strip o požigu Narod-
nega doma v Trstu sta pripravila 
Ivan in Zoran Smiljanić. V knjgi 
se prepletajo izmišljene osebe in 
dogodki ter zgodovinska dejstva, 

povezana s požigom. Izpostavljajo se predvsem 
manj znani dogodki in usode, ki so pripeljali do 
tragičnega prelomnega dogodka.

Jože Markuža (1939–2019). 
Kraški dedič Slomškovega duha, 
Goriška Mohorjeva družba, Gorica 
2020, 121 strani
V knjigi so zbrane pesmi z duhov-
no vsebino duhovnika, dolgole-
tnega urednika Koledarja GMD 
Jožeta Markuže. Gradivo je zbral, 

uredil in opremil s spremno besedo Marko Tavčar. 
Zbornik spada v redno zbirko GMD za leto 2021.

Poslanica v dvajsetih zlogih, 
Društvo bralna značka Slovenije- 
ZPMS, Ljubljana 2020, 30 strani
V knjigi je zbranih dvanajst 
pesnitev Marka Kravosa s pravljič-
no-erotičnimi risbami Klavdija 
Palčiča. Knjigo je mogoče prebrati 
tudi na spletu (https://www.bral-

naznacka.si/assets/Uploads/datoteke/POSLANICA-
-v-dvanajstih-zlogih.pdf).
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OTROŠKI VRTEC – 
OSNOVA, NA KATERI STOJI NAŠA ŠOLA

S to številko začenjamo novo rubriko, ki nosi naslov Naša šola. Rubrika bo letos namenjena 
vzgojnemu segmentu, na katerega smo pri obravnavi šolske problematike običajno manj pozorni, 
namreč otroškemu vrtcu ali predšolski vzgoji. Pa je vendarle otroški vrtec tista osnova, na kateri 
sloni ves naš šolski sistem, in že zato zasluži, da njegovo rast in razvoj spremljamo s primernim 
strokovnim pristopom. Tematiko bo v več nadaljevanjih predstavila dr. Elisabetta Kovic, ravna-
teljica z dolgo izkušnjo vodenja večstopenjske šole v Gorici, od 1. septembra 2020 pa dodeljena 
Deželnemu šolskemu uradu za izvajanje projektov šolske avtonomije. (Ur.)

Elisabetta Kovic

Uvod
Zanimanje za šolo s slovenskim učnim jezikom v Italiji je nedvomno veliko, a niha

joče. Razprave o naši šoli, ki jih zasledimo v medijih, kaj hitro razvodenijo. Običajno 
zadevajo slovenščino kot materni jezik ter strokovne težave, ki pa za širšo javnost 
marsikdaj niso zanimive. Poleg tega sta običajno v središču pozornosti višja srednja 
šola in problematika srednješolcev, pri čemer pa se enostavno pozablja, da se vzgoj
noizobraževalni proces v resnici začne s predšolsko vzgojo. Otroški vrtec namreč 
že dolgo ni več le varstvena ustanova, ampak je temelj in opora celotnega šolskega 
sistema, začetna stopnička, ki vodi do vrha piramide znanja. Kakovostna predšolska 
vzgoja goji in spremlja otrokovo rast od zgodnjega otroštva naprej, omogoča celovit 
razvoj njegovega človeškega in jezikovnega potenciala, posledično nudi večje mož
nosti za uspešno učenje in pridobivanje nadaljnjega znanja v šoli, dolgoročno pa 
zagotavlja večje možnosti za poklicno uspešnost ter socialno in ekonomsko blaginjo. 

Ta prispevek ne želi biti zgodovinska ali pedagoška znanstvena razprava. Z orisom 
razvoja otroškega vrtca in pedagoških spoznanj, ki so sad moje poklicne izkušnje, 
želim le prispevati k boljšemu razumevanju pomena in delovanja tega spregledanega 
segmenta naše šole. 

1 - NEKAJ ZGODOVINE
Sprememba družbene 
paradigme
Predindustrijska družba je bila 

samozadostna, statična in zaprta in 
je zato povsem normalno, da je bila 
vzgoja otrok ekskluzivna naloga druži-
ne. Sestava družine je bila drugačna od 
današnje. Družina je bila številčnejša in 

je obsegala širši krog članov, ki so delili 
skupno gospodinjstvo. V predindustrij-
ski družbi so družine živele pretežno na 
podeželju in starši so družino preživljali 
z delom na kmetiji. Tako okolje je otroka 
močno motiviralo in je na naraven način 
spodbujalo njegova pozitivna čustva. 
Postopoma je otrok spoznaval moral-
ne in etične vrednote družbe, kateri je 
pripadal in v katero se je postopoma 
vključeval. 
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Prehod iz tradicio-
nalne, kmečke družbe 
v moderno, industrij-
sko družbo je globoko 
vplival na ekonomske, 
družbene in kulturne 
procese. Silovite spre-
membe so se pokazale v 
odnosu med človekom 
in državo, ojačil se je 
vpliv posameznika na 
oblast, kar je vodilo v 
čedalje večjo soudeleže-
nost ljudstva v javnem 
življenju. Razsvetljenim 
cesarjem je bilo takoj 
jasno, da je dvig pisme-
nosti pomembna sestavi-
na nastajajoče moderne 
države in od tod uvanja-
nje obvezne osnovne šole 
za vse. Prav tako se je v 
industrijski družbi bistve-
no spremenil položaj ženske. Vedno več 
žensk/mater je iskalo zaposlitve izven 
družinskega kroga in potreba po varstvu 
otrok je postajala vedno večja. 
Zaradi težkih življenjskih pogojev, 

v katerih je živel nižji družbeni sloj, je v 
nekaterih predelih Evrope (še poseb-
no v Italiji, Franciji in Španiji, pa tudi v 
Avstriji in v naših krajih) bila od davnih 
časov razširjena navada zapuščanja 
otrok. Šlo je za nezakonske otroke, ki so 
jih matere zapuščale pred cerkvenimi 
vrati ali samostani z namenom, da bi 
drugi poskrbeli za njihovo rast. Praksa je 
imela take razsežnosti, da so v zavetiščih 
ponekod dodajali vrtljivo »odložišče« 
za sprejemanje teh otrok (ruota degli 
esposti). Matere so nezaželjenega otroka 
na samem položile na polico valjastega 
lesenega okna sirotišnic in najdenišnic 
ter zaprle polkno. Leseni valj se je zavrtel 
in na drugi strani dostavil zapuščeno 
dete. V Italiji so bile take ustanove znane 
pod besedo »brefotrofio« (najdenišnica). 
Sprejemale in skrbele so za nezakonske 
ali zapuščene otroke, katerih družina ni 
bila znana. Razlikuje se torej od besede 
»orfanotrofio« (sirotišče), ki pa je bila 

struktura, ki je spreje-
mala in skrbela za sirote, 
katerih starši so bili zna-
ni. Izpostavljene otroke 
so iz najdenišnic nameš-
čali v rejniške družine, 
kjer so navadno ostajali 
za hlapce. Izvor italijan-
skih priimkov Esposito, 
Degli Esposti in podob-
no priča o tej navadi.
V 19. stoletju se 

uveljavi prepričanje, da 
je najdenišnica dolžna 
sprejemati tudi zakon-
ske otroke. Revni starši 
postavijo svojega otroka 
na zavarovan kraj in se 
istočasno rešijo skrbi zanj. 
Zanimiva je analiza zgodo-
vinarja Franca Della Perru-
ta o »hladni brezbrižnosti« 
takratnih revnih družin 

do svojih otrok, ki jih tudi do pet ali celo 
šest zaupajo »odložišču«. Prav tako so 
zanimivi dokumenti takratnih zdravnikov, 
ki beležijo ravnodušnost oz. trdosrčnost 
članov kmečkih družin ali zaposlenih v 
tovarnah do nosečnic in porodnic.
Otroci so bili najvidnejše žrtve 

nastajajoče industrializacije, ki jih je 
vedno bolj izolirala s tem, da je njihove 
matere zaposlovala. V tem kontekstu se 
torej razvije problem varstva majhnih, 
predšolskih otrok.

Oberlin, Fröbel in drugi 
Potreba po institucionalizaciji 

predšolske vzgoje se je sicer pokazala le 
proti koncu 18. stoletja. Šlo je pravza-
prav za urejanje vzgojnih posegov tam, 
kjer otroci niso imeli ustrezne družin-
ske oskrbe in vzgoje. Skrb za varovanje 
otrok je bila prepuščena v glavnem 
cerkvenim zavodom in premožnejšim 
filantropom, ki so ustanavljali vzgojna 
zavetišča za tiste otroke, katerih družine 
niso bile sposobne opravljati svoje dolž-
nosti, za sirote, za otroke brezdomce in 
samorastnike. V teh ustanovah so otroke 

Od zgoraj dol: 
zatočišče za 
zapuščene 
otroke na sliki 
La guardia 
alla ruota 
dei trovatelli 
(Gioacchino 
Toma, 1877); 
nahranitev 
zapuščenih otrok 
na sliki Die Krippe 
(Albert Anker, 
1890);
na naslednji 
strani: ples otrok 
v Owenovem 
inštitutu v New 
Lanarku (1825)
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že od zgodnjega otroštva pripravljali za delo. Z 
namenom, da bi zmanjšali mladinsko delinkvenco 
(Dickensov roman Oliver Twist), je bila prva skrb 
teh zavodov predvsem varovanje in discipliniranje 
otrok v strogem verskem duhu.
V začetku je torej otroška vzgoja imela pred-

vsem dobrodelni in socialnoskrbstveni namen. 
Država je posegla le v primerih, ko so družine bile v 
kulturni, socialni in ekonomski stiski. 
Prvo ustanovo za predšolske otroke je odprl pro-

testantski pastor Johann Friedrich Oberlin leta 1770. 
Oberlin je razumel, da otroci poleg varstva potre-
bujejo tudi vzgojo. Poudarjal je spontano otrokovo 
aktivnost, spodbujal igro in govor. Številni protes-
tantski zavodi, ki se ukvarjajo z vzgojo in otroškimi 
zavetišči, nosijo njegovo ime, »Oberlinvereine«. 
V Parizu je leta 1801 Adelaide Pastoret odprla 

vrata azilnim dvoranam – »salles d’asile«.  Poskus 
se sicer ni dobro obnesel in ga je spet ponovila 
nekaj let kasneje po modelu Owenovih »infant’s 
schools« na Škotskem. Robertu Owenu v New 
Lanarku pripisujejo namreč ustanovitev prve pred-
šolske ustanove (Infant’s school, 1816), ki ni skrbela 
le za varovanje otrok, ampak se je ukvarjala tudi z 
vzgojnimi oprijemi.
Owenova zamisel je bila res inovativna. Vrtec je 

stal zraven tovarne, sprejemal je otroke zaposlenih 
od drugega leta starosti dalje in ponujal zelo mo-
derne vzgojne pristope (igro, petje, štetje, zlogo-
vanje). Leto kasneje (1817) je v Keilhau (Nemčija) 
Friedrich Fröbel uresničil zamisel J. A. Komenskega 
o materinski šoli in odprl prvi Kindergarten. 
Vrtec se je torej v Zahodni Evropi razvil iz potre-

be po socialni in kulturni oskrbi otrok v ustanovo 
za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Njegov 
razvoj je čutiti že v spremembah naziva samega, in 
to še posebno v Italiji. Dalj časa so bile predšolske 

ustanove le zavetišča, kjer so otroke iz manj spod-
budnih okolij varovali in oskrbovali (pomislimo na 
besedo azil – »asilo«), nato otroški vrtci (»giardino 
d’infanzia« ali »Kindergarten«) in šele po zaslugi 
sester Agazzi in Marie Montessori so predšolske 
ustanove propoznali za »šole«, to je institucije, ki 
vzgajajo in izobražujejo otroke. 

Pod Habsburžani
Ozemlje današnje Furlanije Julijske krajine je 

bilo s svojo pregibno mejo od zdavnaj večjezični in 
večkulturni prostor, v katerem so bili jeziki okolja 
nemščina, slovenščina in italijanščina. Pod habs-
burškim cesarstvom je bil tudi ta prostor deležen 
razsvetljenskih reform, ki jih je uvedla Marija 
Terezija. Prav gotovo je bila izrednega pomena 
obvezna osnovna šola za vse otroke od 6. do 12. 
leta starosti. Splošna šolska naredba iz leta 1774 
je nastala na osnovi načel pruskega pedagoga Jo-
hanna I. Felbigerja, na katerega se je cesarica obr-
nila, in je predvidevala, da je učni jezik v osnovni 
šoli nemščina, da se pa v  nižjih razredih pri pouku 
uporablja učenčev materni jezik. Sicer pa je znano, 
da so pri verskem pouku za vernike slovenskega 
jezika že pred letom 1774 na našem teritoriju upo-
rabljali slovenščino. 
Prvo otroško zavetišče na Slovenskem je bilo 

odprto leta 1756 v Mariboru. V Ljubljani je bil prvi 
otroški vrtec odprt leta 1834, prvi slovenski otroški 
vrtec na ozemlju današnje Furlanije-Julijske krajine 
pa v Gorici leta 1883, par let kasneje, 1887, pri 
Sv. Jakobu v Trstu. Pobuda za odprtje slovenskih 
predšolskih ustanov je na Goriškem slonela predv-
sem na političnem društvu Sloga, na Tržaškem pa 
na Družbi sv. Cirila in Metoda. Za slovenske goriške 
šole je bilo v letih 1880–1915 zelo pomembno delo-

vanje duhovnika Antona Gregorčiča. 
Nastajanje in delovanje otroških vrtcev 

na našem ozemlju je sicer še relativno 
malo raziskano, iz obstoječih raziskav pa 
razumemo, da je v času avstro-ogrskega 
cesarstva na Goriškem in Tržaškem delo-
vala prava mreža vrtcev in podružnic, tako 
zasebnih kot občinskih. 
Ko je Italija leta 1915 stopila v vojno 

proti Avstriji, so zaradi hudih bitk na soški 
fronti na Goriškem vsi vrtci prenehali z 
delovanjem vse do konca prve svetovne 
vojne. Kako so otroški vrtci delovali v tem 
vojnem času na Tržaskem, ni bilo še v celoti 
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raziskano. Zanimiv pa je podatek, še posebno glede 
na današnje okoliščine v zvezi s pandemijo korona-
virusa, da so 9. oktobra 1918 v Trstu zaradi španske 
gripe zaprli vse šole in vrtce. Za špansko gripo je zbo-
lela tretjina takratnega svetovnega prebivalstva in 

za razliko od covida-19 je gripa močno prizadela tudi 
mlajšo populacijo. Otroci so se v vrtce in šole vrnili 
šele 22. decembra 1919. V Gorici je vojska zaprte šol-
ske stavbe okupirala in jih uporabljala za bolnišnice. 
Po epidemiji pa je nekatere spremenila v kasarne.

Tržaški umetnik Klavdij Palčič 
je v lanskem letu praznoval osem-
deset let. Ob visokem življenjskem 
jubileju mu je goriški Kulturni dom 
posvetil obsežno razstavo, ki so jo 
odprli v petek, 27. novembra 2020. 

S tem dogodkom so obeležili tudi vsakoletno obletnico 
delovanja Kulturnega doma, ki jo praznujejo v mesecu 
novembru. Zaradi zdravstvene emergence pandemije 
virusa covid-19 je odprtje razstave tokrat prvič poteka-
lo zgolj preko spleta. Razstavo, ki se bo zaključila 31. 
januarja, si je prav tako možno ogledati v virtualni obliki. 
Na spletni strani Kulturnega doma najdemo namreč 
povezavo, ki nas vodi do platforme družbe TMedia, ki je 
poskrbela za tehnično plat projekta.

Poleg ogleda razstavljenih del lahko tam virtualno 
prelistamo tudi katalog, ki je izšel ob razstavi, z besedili 
Nelide Nemec in Joška Vetriha in s spremno besedo 
ravnatelja Kulturnega doma Igorja Komela. Dobro za-
mišljeni in pripravljeni spletni ogled omogoča enostaven 
dostop in tako vsaj deloma nadomesti ogled razstave v 
živo. Virtualno izkušnjo sprehoda po prostorih Kultur-
nega doma bogatijo še video posnetki Nelide Nemec in 
Joška Vetriha, ki nas s svojima predstavitvama spremlja-
ta pri ogledu Palčičevih slik.

Razstavljena dela segajo večinoma od osemdesetih 
let prejšnjega stoletja do prvega desetletja 21. stoletja in 
nam omogočajo, da sledimo razvoju Palčičevega ustvar-
janja v tem obdobju. V njih prepoznamo značilni Palčičev 

slog, ki na platnu premišljeno združuje risbo s širokimi 
barvnimi površinami in materijo.

Že v mladostnih letih so Palčiča zanimale v prvi vrsti 
risba in njene izrazne možnosti. Po maturi na znanstve-
nem liceju, kjer se je srečal z Avgustom Černigojem, 
se je v nihanju med študijem političnih ved in usme-
ritvijo v likovno dejavnost odločil za umetnostni licej 
v Benetkah. V šestdesetih letih je poučeval risanje in 
umetnostno zgodovino na slovenskih srednjih šolah 
na Tržaškem in v Gorici in bil član tržaške skupine 
Raccordosei – Arte Viva, v kateri so sodelovali še Miela 
Reina, Enzo Cogno, Nino Perizi, Lilian Caraian in Bruno 
Chersicla. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
ustanovil in nato več let vodil grafični atelje pri sloven-
skem Založništvu tržaškega tiska.

Vseskozi se je ob slikarstvu ukvarjal še z ilustracijo 
mladinskih knjig in zbirk, grafiko, kostumografijo in 
scenografijo. Pri tem velja omeniti scenografije za Slo-
vensko stalno gledališče v Trstu in pa druga sodelovanja, 
kot so tista z ljubljansko Dramo, Cankarjevim domom, 
Mestnim gledališčem v Ljubljani, operno hišo Verdi v 
Trstu, gledališčem La Fenice v Benetkah in dunajskim 
gledališčem. Za svoje umetniško delo je prejel tudi vrsto 
nagrad, med temi nagrado Prešernovega sklada za 
slikarstvo in scenografijo.

Učinkovita kombinacija risbe in abstraktnih elementov 
je nedvomno ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti 
Palčičevega ustvarjanja. Na slikarski površini se spret-
no izrisane figure in drugi grafični elementi  neutrudno 

Razstava ob osemdesetletnici umetnika Klavdija Palčiča

Ivan Žerjal
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Glasba nas bogati, povezuje, združuje in se oglaša čisto povsod … 

PRIMORSKI GLASBENIKI 
SKOZI ČAS IN PROSTOR
Katja Kralj

Franc Križnar

Katja Kralj se je rodila leta 1951 v Trs-
tu. Vseskozi je obiskovala slovenske šole 
in v Trstu je študirala violino na šoli Glas-
bene matice (GM) ter dokončala študij 
na konservatoriju Giuseppe Tartini. Leta 
1975 se je udeležila vsedržavnega nate-
čaja in dobila kot violinistka mesto v or-

kestru Opernega gledališča Teatro Verdi. 
Kot omeni Katja Kralja sama, je tam 
srečala in spremljala (v orkestru) števil-
ne soliste in solistke, pevke in pevce, ti 
so: Karlo Košuta, Pierro Cappuccili, Ra-
ina Kabaivanska, Katia Ricciarelli, Jose 
Carreras, Juan Diego Florez,  Marcelo 

soočajo v napetem dvogovoru s čisto slikarsko 
materijo. Če prisluhnemo Palčičevim besedam, 
ki jih je pred leti izgovoril v intervjuju s kulturno 
urednico na Radiu Slovenija Vido Curk, je zanj 
slikarstvo kot bojno polje. Na slikarski površini 
najdejo prostor različni vtisi, misli in vplivi, ki 
so si večkrat med seboj tudi protislovni. Ta 
navidezna protislovnost se kaže v sobivanju 
lahkotne risbe in materije, izrisanih figur in 
reliefno obdelane slikarske površine. Palčiče-
va umetniška interpretacija poveže raznolike 
elemente v učinkovito sintezo, ki pa ostaja 
razpeta med abstraktnostjo in figurativnostjo, 
pripoved nostjo in metaforo.

V zgodnjem obdobju Palčičevega ustvarjanja je bila 
prav materičnost in uporaba raznolikih materialov, kot 
je na primer pločevina, izrazita značilnost njegovih del. 
Kljub navdušenju nad materičnim in polimateričnim 
slikarstvom pa je Palčič vedno poudarjal tudi vsebinsko 
plat slikarstva in pri tem vzdrževal kritično distanco do 
modernističnih teženj, ki so videvale v raziskovanju iz-
raz nih možnosti medija ključno poslanstvo slikarstva.

Umetniški razvoj je vodil Palčičevo slikarstvo k ved-
no večjemu poudarku risbe in same figure. Ta aspekt 
se je razvijal vzporedno z njegovim grafičnim ustvarja-
njem. Risarska virtuoznost je nedvomno pomemben 
aspekt Palčičevih slik, preko nje avtor zavestno izpričuje 
tudi vez s slikarsko tradicijo, pa četudi ga to zasledo-
vanje forme občasno pripelje na rob retoričnosti. V 
njegovih slikah je človek pogosto ujetnik, ulit v slikarsko 
platno, v boju z materijo. Pred nami se tako iz barvne 
gmote in premišljenih risarskih potez rojeva metafora 

življenjske ujetosti v svet. Slikarsko platno se nam kaže 
prežeto z različnimi silnicami, ki jih sestavljajo poudar-
jene barvne površine, posamezni grafični elementi in 
nakazani figurativni prizori. Ti raznoliki elementi so si 
med seboj likovno enakovredni, človeška figura pa se 
v njih kaže kot nosilka pripovednosti. Pri tem ne gre 
za portret ali anekdotiko realnosti, pač pa za povsem 
slikarsko pustolovščino, kjer je figurativni element kata-
lizator gledalčevega pogleda in izhodišče za metaforič-
no vsebinsko pripoved.

Palčičevo ustvarjalno zanimanje je večkrat poseglo 
tudi po bogati mitološki tradiciji evropske kulture. Prvo-
bitnost mitološke pripovedi namreč neposredno posega 
v samo bistvo človeške eksistence. Prav tako tudi Palči-
čevo umetniško ustvarjanje nagovarja gledalca preko 
osnovnih likovnih prvin, ki pa jih umetnikova spretnost 
prepleta z življenjsko energijo in jih tako vpleta v večni 
tok umetniškega iskanja.

Klavdij Palčič, Epsko, 1987, mešana tehnika lesplatno, 170 x 340 cm

F
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 Alvarez, Daniela Barcellona, Mario Bru-
nello, Enrico Dindo, Sergej Krilov, pianist 
Daniel Petrica Ciobanu, dirigent Juri 
Aronovič, v mladih leti še Gustav Kuhn 
in Daniel Oren pa veliki Carlo Zecchi idr. 
Obenem je nekaj let poučevala violino 
na tržaški GM, najprej honorarno, nato 
pa tudi kot redno zaposlena. Po sedmih 
letih (1982) je orkester zapustila, nekaj 
časa pa je z njim še sodelovala. Službo 
pedagoginje je nato nadaljevala na 
državnih šolah s slovenskim učnim jezi-
kom, kjer je učila glasbeno vzgojo. Leta 
1986 je zapustila tudi to ter se odločila 
za svobodni poklic v Rimu do leta 1998. 
Kot violinistka je sodelovala na kon-
certih in snemanjih s številnimi italijan-
skimi orkestri, tj.: gledališče La Fenice 
v Benetkah z dirigentom Eliahujem 
Inbalom, Orchestra Sinfonica Abruzzese,  
Orchestra Accademia musicale italiana 
AMIT v Rimu (z znamenitimi solisti: 
Marilyn Horne, Shirley Verrett, Alfredo 
Kraus, Mariella Devia idr.), Orchestra 
Unione Musicisti di Roma, ki so ga vodili 
dirigenti in skladatelji Ennio Morricone, 
Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Pino 
Donaggio idr., orkester RAI  za lahko 
glasbo, s katerim je igrala v številnih 
TV-oddajah in na Festivalu v San Remu. 
Med temi nastopi in posnetki je tudi 
nemalo filmske glasbe in sodelovanje 
v TV-oddajah RAI. Z različnimi orkestri 
je bila na turnejah po Nemčiji (Gasteig, 
München, Bonn/Beetho venhalle, Köln/
Philharmonie idr.), po Švici (Zürich/Ton-
halle idr.), v Tuniziji in Egiptu. Kraljeva je 
leta 1990 na Fakulteti za politične vede 
Univerze v Trstu z odliko in pohvalo še 
enkrat diplomirala, in sicer z delom La 
musica assistita. La politica musicale 
in Italia tra cultura e spettacolo. V letih 
1980–90 je študirala še solopetje in nato 
sodelovala z različnimi opernimi zbori 
v  mednarodnih opernih produkcijah, 
in sicer z zborom Bellini iz Ancone, v 
gledališču Pergolesi v Jesiju, Manto-
vi, Parizu in Luksorju ter na poletnem 
opernem festivalu v Macerati-Areni 
 Sferisterio; nazadnje tudi z zborom 
Furlanije Julijske  krajine, v  katerem je 

pela tudi pod vodstvi dirigentov Uro-
ša Lajovica v Slovenski filharmoniji 
(Ljubljana), Riccarda Mutija na Festivalu 
Ravenna idr. 
Leta 1998 se je iz Rima vrnila v Trst ter 

začela sodelovati z Deželnim sedežem 
RAI kot programska sodelavka-režiserka. 
Vse do leta 2011 je oblikovala številne ra-
dijske in TV-oddaje o klasični, umetniški 
glasbi. Istega leta je začela sodelovati še 
s Primorskim dnevnikom kot glasbena 
kritičarka. V tej vlogi je nekaj let sode-
lovala tudi z RTV Slovenije v Ljubljani 
oz. njihovim Tretjim radijskim progra-
mom-programom Ars, Radiem Koper/
Capodistria in s tržaškim dnevnikom Il 
Piccolo. Ta čas je vseskozi sodelovala še s 
komornim orkestrom Camerata Stru-
mentale Italiana. Z njim je nastopila na 
številnih koncertih v Estoniji, Franciji, na 
Hrvaškem, v Italiji, Latviji, Litvi, Rusiji, 
Sloveniji, Španiji, Ukrajini idr. Še vedno 
pa sodeluje s Primorskim dnevnikom 
in kot sama pravi: »[…] ko ne pišem ali 
študiram pa lenarim, čeravno ne grem na 
sprehod ali plavat ali smučat … dokler 
se da […]« (K. Kralj). Njena bibliografija 
objavljenih člankov šteje prek 2000 enot 
(mdr. tudi na RAI-Radio Tre), še več in nič 
koliko je radio-televizijskih oddaj na RTV 
RAI ter še dvoje esejev v italijanskem jezi-
ku (založba CLEUP Univerze v Padovi).
Danes stalno živi in deluje v rodnem 

Trstu.

E (dalje s prejšnje strani)

Katja Kralj 
(foto RAI)



MLADIKA  1-2 • 2021  |  79

KULTURA

Kipar Zmago Posega

IZ TAKŠNE SMO SNOVI

Mojca Polona Vaupotič

»Moje delo je iskanje v materiji, 
iskanje oblik, ki jih ta narekuje, gibanje 
skozi njen prostor ... Držim se klasičnih 
materialov, kovine, kamna, v meni je 
nekaj zemeljskega, osnovnega, iz česar 
skušam črpati. Kljub osebni obdelavi os
novne materije poskušam ohraniti njeno 
avtentičnost, njen značaj, njeno osnovno 
bit. Tako nastajajo nove specifične oblike 
gline, denimo, ki je v svoji osnovi zelo 
amorfna sestavina in v obdelavi tako 
krhka in lomljiva. Slediti skušam značaju 
sestavine, ki jo preoblikujem, vendar 
nisem specifično oblikotvoren, pač pa 
bolj kipar, ki materiji prisluškuje ...«, je na 
začetku svoje ustvarjalne poti povedal 
kipar, ki ga že nekaj let ni več v objemu 
lastnih del, Zmago Posega.
Kustodinja Nelida Nemec je jeseni 

leta 2019, ob deseti obletnici umetni-
kove smrti, v okviru Festivala Ljubljana, 
pripravila Hommage Zmagu Posegi v 
atriju Križank, z izborom del v kamnu in 
bronu iz obdobja od 1992 do 2002. Ta 
razstava je bila meseca oktobra v prejš-
njem letu prenesena na grad Kromberk 
pri Novi Gorici, kjer so jo obogatili še 
z izborom umetnikovih risb in grafik. 
Žal pa zaradi trenutnih razmer ni bila 
omogočena otvoritev, kot bi bilo dostoj-
no za dragoceno kiparjevo ustvarjanje.   
Leta 1959 rojeni Zmago Posega je 

v slovenski kulturni prostor vstopil na 
začetku 80. let preteklega stoletja skupaj 
s svojo generacijo sošolcev, ki so se 
poimenovali Generacija 82. Na ljubljan-
ski Akademiji za likovno umetnost – 
smer kiparstvo, je diplomiral leta 1982 
in ob diplomi prejel tudi študentsko 

 Prešernovo nagrado. Od tedaj je njegova 
ustvarjalna pot stopala k izraziti kreativ-
nosti po lastno izbranemu slogu. Po treh 
letih je končal še drugi letnik kiparske-
ga specialističnega študija, nakar si je 
pridobil status samostojnega kulturnega 
delavca. Leta 1995 je prejel naziv docent 
za kiparstvo na ALU v Ljubljani. Od leta 

Zmago Posega v 
svojem ateljeju 
in spomenik 
graditeljem 
Nove Gorice
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1999 pa do preranega slovesa s tega 
sveta leta 2009 je bil na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje tudi 
zaposlen; najprej kot docent za kipar-
stvo na Oddelku za restavratorstvo, kjer 
je poučeval kiparjenje in tehnologijo 
kiparskih materialov, od leta 2002 pa kot 
predstojnik tega oddelka. To funkcijo je 
opravljal do leta 2006. 
Kadar razmišljamo o nekem kiparju 

ali opazujemo njegov izdelek, je dobro, 
da se zavedamo, pri katerih prvinah se 
pravzaprav izdelana skulptura začne 
oziroma kaj poseduje ustvarjena po-
doba. Ustvarjalec mora najprej razviti 
specifičen odnos med mišljenjem in 
izdelovanjem, med zamislijo in izvedbo, 
med akcijo in snovjo, med učenjem in 
delovanjem, med lastno identiteto in 
delom ter med ponosom in skromnostjo. 
Kipar mora poosebiti orodje ali instru-
ment, ponotranjiti naravo materiala in se 
navsezadnje spremeniti v lasten izdelek, 
bodisi stvaren bodisi abstrakten. Fizična 
podobnost med ustvarjalcem in njego-
vim delom je zato pogosto presenetlji-
va. Predvsem pa vešča uporaba ročne 
spretnosti terja poleg orodja še domiš lji-
jo in vsaka izvedba neke spretnosti kaže 

odločno prizade-
vanje in zamišljeno 
podobo končnega 
izdelka.  
Te prvine jasno 

prepoznamo v 
sleherni skulpturi 
slovenskega pri-
morskega kiparja 
Zmage Posega. 
Njegova dela izra-
žajo takó kiparjevo 
osebnost kot pre-
danost njegovemu 
delu in spoštova-
nje do sled njega. 
Ustvarjene skulp-
ture so pesnitve o 
vztrajnem delu in 
veri v umetnikovo 
poslanstvo, ki je trajalo ves čas njegove-
ga življenja. Nastalo je iz ročne spretno-
sti, vaje in izkušenj, iz osebne predanosti 
in presoje. Ob ogledu Posegovih kipar-
skih izdelkov nas nagovorijo poteze, 
ki so povsem njemu lastne; prvo, kar 
opazimo ob približevanju ter slutnji 
bogastva in raznovrstnosti izdelanega 
lika, so različna  razpoloženja, ki gradijo 
raznotere linije njegovih skulptur. Te so 
izražene v kontrastu z danim razponom 
– od klasicistično umirjene, do baročno 
zavite in dinamične, od kontemplativ-
no zamaknjene do v bistvo in čvrsto 
materializirane pojave v prostoru. Vsaka 
od teh linij bi bila pogrešana, če se ne bi 
še tu in tam v njo vtisnil kakšen izklesan 
pečat ali pa zaobljena kiparska izvedba.

Razstava v 
Novi Gorici 

Načrt za 
delovne 
brigade s 

Primorskega
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Umetniku načeloma male plastike pa so 
prav tako predstavljala svojevrsten izziv tudi 
javna naročila. S tem opusom se je uvrstil 
med avtorje, ki so prispevali pomemben 
delež v široki produkciji javne in spome-
niške plastike, zlasti na Goriškem. Te so 
razdeljene na portret-
ne, med katere sodijo 
kipi Vinka Vodopivca, 
Simona Gregorčiča, 
Jožefa Tominca ter 
Edvarda Rusjana; in 
na javne – to pa so 
kamnita Figura v kro
gu pred Hitovo stav-
bo, kamniti Pomnik 
bitke za Rožno dolino 
ter zadnja, Spomenik 
graditeljem Nove 
Gorice na Bevkovem 
trgu (2008). Javna 
plastika predstavlja 
Zmaga Posega ob bok drugim pomemb-
nim primorskim kiparjem, Borisu Kali-
nu, Zdenku Kalinu, Janezu Lenassiju in 
Negovanu Nemcu.
Moč materialov, s katerimi je Zmago 

Posega rokoval, govorijo povsem svoje-
vrsten, veličasten jezik. Sprva je ustvar-
jal z glino, pozneje pa s  tradicionalnimi 
materiali, kot so les, kraški kamen, 
bron in kovina. Ustvarjal je tudi v črnem 
kraškem apnencu, po katerem kiparji 
sicer redko posegajo. Materija, ki jo je 
prinesel iz narave v tišino svojega pro-
stora je tam tiho zadihala in nadaljevala 
svoje življenje. Les se je denimo raztezal 

Spodaj: razstava na 
gradu Kromberk 

Zgoraj z leve: kipi Jožefa 
Tominca, Simona Gregorčiča 
in Edvarda Rusjana
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in krčil. Te organske oblike danes doživljamo kot ne-
kakšno božanskot, ki je ves čas prisotna, kot nekaj 
tako svetega in popolnega, saj je zmožna napolniti 
slehernega obiskovalca. »Iz takšne so snovi«, bi lah-
ko mirno rekli za vsa njegova mnogovrstna dela. 
Prav tako je vredno omeniti leto 2013, ko so v no-

vogoriški Mestni galeriji organizatorji izvedli celotno 
predstavitev kiparskih del Zmage Posega. Razstava 
z naslovom »V meni je nekaj zemeljskega« je ponu-
dila prvo celovito informacijo o delovanju umetni-
ka, ki je s svojim umetniškim opusom pomembno 
zaznamoval ne samo primorski, temveč tudi širši 
slovenski likovni prostor. Pobudo za sodelovanje 
dveh ustanov pri izpeljavi tega projekta je podal 
sam avtor, ki je v zadnjih mesecih svojega življenja 
v ta namen zbiral, selekcioniral in pripravljal likov-
no gradivo. Istočasno je bil takrat predstavljen tudi 
obsežen katalog o Posegovem ustvarjanju. Drugi del 
razstave z naslovom »Z risbo« pa si je bilo mogoče 
ogledati po tednu dni še v Piranu.
Ob razmišljanju o delih kiparja Zmage Posega 

menim, da se je hoja za njegovimi »zemeljskimi ma-
teriali«, kot je sam dejal, obarvala čisto po svoje. Ob 
njegovem prehitrem odhodu od tega zemeljskega 
se seveda pojavlja vprašanje, ali se more posloviti 
nekdo, ki ni prej dozorel v samosvojo, polnokrv-
no osebo? Ko se z očmi sprehajamo po njegovih 
neminljivih delih, lahko zaznamo mnogovrstne 
izpovedi njegovih skulptur: sence spomina, frag-
mente, daljna obzorja, slutnje nedopovedljivega, 
tudi obljube nečesa, kar bi še temu moralo slediti 
… tega vsega so polni odsevi kiparjeve roke. Tu in 
tam se pojavi sled človeške figure – zdaj fragment, 
zdaj nekaj več kot to, a je slednje bolj podobno 
poljubni formulaciji kot bitju iz mesa in krvi. Za 
nekatera njegova poznejša dela bi lahko dejali, da 
iz njih veje nekaj neizrekljivega, pri nekaterih pa za-
čutimo, da so že zrle zarjo kiparjevega odhajanja. In 
zgovornejša kot so dela, bolj občutimo navzočnost 
ustvarjalčevih rok.

OPRAVIČILO ZA NAPAKO
Spoštovani! V reviji Mladika 2020 (7-8) je na strani 48 v prispevku Pred osemdesetimi leti se je 

poslovila »zasebna slikarica« Henrika Šantel prišlo do pomote. V detajlu članka je zapisano: » prav 
tako se je izražala tudi v lesorezu in linorezu. Ustvarila je čez 739 akvarelov in olj – toliko jih je namreč do 
leta 1966 vpisala v svojo evidenco prodanih oz. podarjenih del. Sklepamo pa lahko, da je njenih del še 
več, saj v omenjeni razvid ni štela del v lesorezu in linorezu.« Ta izjava ne velja za slikarko Henriko Šantel, 
ampak za njeno sestro Avgusto Šantel. Za napako se iskreno opravičujem. Avtorica članka.

Od zgoraj: 
Zmago Posega 
ob svojem 
kipu leta 2008; 
Mater Gorjanka; 
Simbol hrbta
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VZGOJA ZA LJUBEZEN 
DO DOMOVINE IN DRŽAVE. 
IMAMO SVOJO DRŽAVO SLOVENIJO
Dragica Motik
Članica DKPS in Organizacijskega odbora   
za pripravo 2. mednarodne konference

Društvo katoliških pedagogov Slove-
nije (DKPS) je 21. novembra 2020 pripra-
vilo 2. mednarodno konferenco Vzgoja 
za ljubezen do domovine in države in jo 
naslovilo Imamo svojo državo Slovenijo. 
Dogodek je potekal po spletu. Posvetili 
so jo praznovanju 30. obletnice ple-
biscita in samostojnosti Slovenije. Poleg 
plenarnih predavanj so slušatelji prisluh-
nili primerom šolske prakse s področja 
družboslovja, naravoslovja, z matematič-
no-tehniških področij in športa. Program 
so dopolnili z glasbenoumetniškimi 
presežki glasbenih poustvarjalcev.
V predavateljskem delu je dr. Zoran 

Medved spregovoril o vlogi medijev 
pri ustanavljanju slovenske države in 
današnjem vrednotenju tega dosežka. 
Opozoril je, da mediji krojijo medse-
bojne odnose v družbi in vsiljujejo 
vrednote, med katerimi je domoljubje 
zapostavljeno. Izpostavil je skandinavski 
model, ki mlade uči, da mora v javnosti 
med različno mislečimi potekati dialog 
in ne tekmovalnost. 

Pravna izhodišča samostojnosti in 
suverenosti je dr. Borut Holcman pred-
stavil s pogledom v zgodovinski razvoj 
in to povezal s sedanjo stvarnostjo v 
Sloveniji. Poudaril je, da imajo pravna 
država, suverenost in neodvisnost res-
ničen, stvaren in življenjski pomen. Prav 
vrednote pomagajo posamezniku in 
skupnosti, da suvereno zaživita, država 
pa mora s svojimi pravnimi akti zava-
rovati te vrednote. Spregovoril je tudi 
o izkušnjah pri delu z mladimi, kateri si 

želijo dialoga z vrednimi posamezniki in 
skupinami, s katerimi bi se lahko identi-
ficirali, a obžalujejo, ker ne uspejo vedno 
najti ljudi, s katerimi bi se poglobljeno 
pogovarjali. Tu vidi veliko vlogo učite-
ljev: biti učitelj ni le služba in poklic, biti 
učitelj je poklicanost. 
Predsednik Državnega sveta RS Alojz 

Kovšca je v svojem predavanju sprego-
voril o državnih simbolih in identiteti. 
Poudaril je pomen razlikovanja med 
pojmoma domoljubje in nacionalizem: 
nacionalist postavlja na prvo mesto 
sebe in druge izključuje, domoljub 
spoštuje sebe in druge 
ter aktivno ohranja svoje 
korenine. Opozoril je na 
relativizacijo dogodkov 
iz časa osamosvojitve 
ter poudaril velik pomen 
državljanske in domo-
vinske vzgoje. Izhajal je 

Dr. Zoran 
Medved in 
posnetek spletne 
konference
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iz  aktualnih epidemioloških 
razmer in izrazil zaskrblje-
nost za mlade, da zaradi 
učenja na daljavo ne bi prišlo 
celo do izgube celotne gene-
racije. Mladi so v virtualnem 
svetu zelo vešči, odpovedo 
pa v realnem svetu. V njem 
se izgubljajo, zato jih mora-
mo opozarjati, da realni svet 
deluje po drugačnih zako-
nitostih. Šola mora mlade 
socializirati za življenje v 
realnih skupnostih, v katerih 
bodo morali delovati. 
Dr. Vilma Brodnik je v 

predavanju Poučevanje zgo
dovine nastanka samostojne 
Slovenije in identitete naroda 
pri pouku zgodovine potrdila 
zahtevno nalogo šole. Sliko-
vito je predstavila 
zgodovinski proces 
nastajanja samo-
stojne Slovenije in 
možnosti za spod-
bujanje identitete 
naroda pri učnih 
urah zgodovine v 
celotnem sloven-
skem izobraževalnem sistemu. Predstavila je tudi 
veliko konkretnih didaktičnih idej za spodbujanje 
in razvijanje domoljubja (šolske razstave, razstave 
v lokalnih skupnostih, razni natečaji, terensko delo, 
e-plakati itn.).
Agica Holecz, ravnateljica dvojezične šole iz 

Porabja, je opisala stanje v slovenski manjšini na 
Madžarskem in predstavila prizadevanje Slovencev 
v Porabju, da bi ohranili porabsko narečje, ki je po-
vezovalni člen in temelj njihove oziroma slovenske 
identitete na tem področju, 

Zamejci – ena domovina, dve državi je naslovil 
svoje predavanje Ivo Jevnikar, novinar in publicist 
iz Trsta. Udeležencem je predstavil življenje in 
razvijanje nacionalnega čuta ter povezanosti Slo-
vencev v Italiji. Podčrtal je, da so Slovenci, ki živijo 
v mejah Republike Italije, italijanski državlja ni, po 
narodnosti Slovenci in so del slovenske domovi-
ne, ki obsega ves slovenski naselitveni prostor, 
ne glede na državne meje. Slovenci v Italiji so bili 
v preteklosti (fašistično obdobje) objektivno na 

 slabšem, ker niso mogli 
imeti možnosti za ne-
moten razvoj zavesti, 
jezika in kulture, ovire 
pa so bile tudi v času 
komunistične Jugoslavi-
je, ko je matična država 
moralno, materialno in 
policijsko diskriminirala 
manjšinski del slovenske 
skupnosti, ki ji ideološko 
ni ustrezal. Slovenska 
Cerkev pa je v zamejstvu 
opravila in opravlja po-
membno nalogo. 
V popoldanskem delu 

konference so učitelji v 
štirih delovnih skupinah 
predstavili 29 primerov 
dobre prakse. Ljube-
zen do domovine izziva 

ustvarjalnega duha 
in učitelji znajo to 
dobro vključiti v pouk 
na vseh stopnjah 
izobraževanja na vseh 
predmetnih področjih 
in tudi pri drugih obli-
kah dela z mladimi.
Pri vseh omenjenih 

dejavnostih so lahko enakovredno vključeni prav 
vsi učenci, tudi tisti, ki so se v Slovenijo priselili ali 
pa so pripadniki različnih etničnih skupin. V tem 
delu je sodelovala mag. Mojca Škrinjar, podpred-
sednica parlamentarnega odbora za izobraževanje, 
znanost in šport ter članica odborov za kulturo, 
zdravstvo in zunanjo politiko.
Med posameznimi predavanji in referati so 

predvajali slovenske ljudske in umetne pesmi, ki so 
zgovorne zaradi besedil in glasbenih sporočil. Kro-
na glasbenega prispevka je bila umetniška inter-
pretacija basbaritonista Marcosa Finka in njegove 
sestre, mezzosopranistke Bernarde Fink. Umetnika 
sta se rodila v slovenski izseljenski družini v Argen-
tini in spadata med najuspešnejše vokalne inter-
prete slovenskega rodu.
Skoraj vsi prispevki s konference so zbrani v 

zborniku, ki je dostopen na spletni strani DKPS 
https://www.dkps.si/fileadmin/user_upload/Zbor-
nik_MK_2020.pdf in v Cobissu. Zbornik obsega 320 
strani, uredila ga je Erika Ašič. 

»Ljube zen do domovine izziva 
ustvarjalnega duha in učitelji 
znajo to dobro vključiti v pouk 
na vseh stopnjah izobraževanja.«

Ovitek revije Vzgoja
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Mitja Petaros

OBLETNICA SAMOSTOJNE SLOVENIJE

V lanskem letu je Banka Slovenije kot 
običajno izdala spominske in zbirateljske 
kovance ter zbirko vseh tečajnih sloven-
skih kovancev z letnico 2020. V prodajo 
in obtok so jih izročili 23. decembra 2020, 
na dan, ko je pred 30 leti potekal plebiscit 
za samostojno in neodvisno Slovenijo. 
Takrat se je skoraj 90 % volilnih upravi-
čencev udeležilo plebiscita v tedanji SR 
Sloveniji in odločilo, da postane Slove-
nija neodvisna in samostojna država in 
da se po tedaj veljavnih zakonih odcepi 
od Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Serija zlatnika, srebrnika in 
dvokovinskega kovanca vrednosti 3 € je 
posvečena prav temu dogodku.
Za likovno rešitev zbirateljskih ko-

vancev so izbrali predlog, ki ga je izdelal 
Ljubljančan Tevž Zrinski, ki je magistriral 
na fakulteti Grafičnih in interaktivnih 
komunikacij na Univerzi v Ljubljani in je 
že sodeloval na natečajih, ki jih je Banka 
Slovenije razpisala za oblikovanje idejnih 
osnutkov raznih priložnostnih kovancev; 
tokrat je dosegel prvo mesto in čast, da 
so njegovo idejno zasnovo tudi uresniči-
li. Likovno so kovanci zelo zanimivi; zlat-
niki, srebrniki in 3-evrski tečajni kovanci 
se razlikujejo le po kovini, torej barvi, in 
velikosti, podoba pa je na vseh enaka: na 
averzu, sprednji strani kovanca, je datum 
izvedbe plebiscita o samostojnosti in ne-
odvisnosti Republike Slovenije, to je 23. 
12. 1990, napisan z večjimi številkami, 
ki se jih prebira od leve proti desni, med 
seboj se prekrivajo, nekatere so v reliefu, 
druge pa izvotljene. Na averzu je tudi 
izredno majhen napis države izdajatelji-
ce, to je  Slovenije, letnica kovanca 2020 

in nominalna vrednost kovanca: 100 € za 
zlatnike, 30 € na srebrnikih in običajna 
vrednost 3 € na dvokovinskih kovancih. 
Na reverzu, zadnji strani kovanca, pa je 
napis z velikimi črkami »SAMOSTOJNA 
DRŽAVA« postav ljen podobno kot letnica 
na averzu, s sličnim reliefnim pristopom. 
Z izjemno majhnimi črkami je na vrhu 
kovanca še letnica plebisicta 1990 in na 
dnu povod izdaje: 30. obletnica ple-
biscita. Lani so na javnem natečaju za 
kovanje slovenskih zbirateljskih kovan-
cev ponudili najboljše pogoje pri slovaški 
kovnici Mincovňa Kremnica, zato so 
slovenske novce spet izdelali v slovaški 
zgodovinski kovnici, kjer so že kovali tudi 
slovenske tolarje.
Istega dne, dva dni pred 

lanskim božičem, so izročili 
v obtok tudi spominski 
kovanec vrednosti 2 €, 
ki je veljavno plačilno 
sredstvo po celem svetu 
in je posvečen 500-letnici 
rojstva Adama Bohoriča, 
zgodovinske osebnosti, ki 
je izdatno pripomogla k 
utemeljitvi, obstoju in 
razvoju slovenskega 
jezika. Adam Bohorič 
se je namreč skozi celo 
življenje zavzemal za 
slovenski jezik in je že 
leta 1584 pripravil za tisk in v 
nemškem Wittenbergu v latin-
ščini izdal slovnico Arcticae 
horulae succisivae, de Latino 
carniolana literatura (Proste 
zimske urice o  latinsko-kranjski 

Istega dne, dva dni pred 
lanskim božičem, so izročili 

leta 1584 pripravil za tisk in v 
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 slovnici), v kateri je tudi zapi-
sal pravila za črkopis oziroma pisavo 
bohoričico, ki so jo za tisk v slovenščini 
uporabljali (z manj šimi popravki) do sre-
dine 19. stoletja. Dizajn na averzu tega 
kovanca je predlagala Lana Semečnik 
iz Velenja, ki je doštudirala na Fakulteti 
za arhitekturo na Univerzi v Ljubljani in 
je grafična oblikovalka in dekoraterka v 
glavnem mestu Slovenije. Na kovancu je 

ob robu ime proslavl-
jene osebe in države 
izdajateljice, »Adam 
Bohorič 1520/Slove-
nija 2020«, na sre-
dini dvokovinskega 
novca pa sta v reliefu 
izrisana stavka, ki ju 
najdemo na uvodni 
strani Bohoričičeve 
slovnice in povzame-
ta cilj njegove knjige: 
Vsaki jesik bode Boga 
sposnal (v bohoričici) 
in latinski prevod 
Omnis lingua confite
bitur Deo – besedili se 
med seboj prepletata. 
Reverz kovanca je 
običajni za vse kovan-
ce vrednosti 2 €.
Za zbiralce in 

numizmatike so v Banki Slovenije 
tudi lani izdali v posebnem pake-
tu zbirko evrokovancev z letnico 
kovanja 2020, ki vsebuje  tudi 
zgoraj opisana zbirateljski kovanec 
vrednosti  3 € in spominski obtočni 

kovanec vrednosti 2 €. Take zbirke 

izdaja Banka Slovenije vsako leto, saj ne 
kuje letno za obtok vseh kovancev in so 
tečajni kovanci z letnico 2020 le v takih 
paketih. Kot zanimivost naj povemo, da 
so izdali 1.000.000 primerkov Bohori-
čevega kovanca vrednosti 2 €, in sicer: 
990.500 kosov so vnesli v vsakdanji 
plačilni obtok; 2.000 kovancev, pakira-
nih v posebnih plastičnih škatlicah, 
so izdelali v proof tehniki v visokem 
sijaju; 7.000 kovancev v navadni tehniki 
kovanja so namenili prav tolikim zbir-
kam slovenskih evrokovancev z letnico 
2020 in 500 kovancev v proof kvaliteti je 
v podobnih zbirkah evrskih kovancev. 
Čeprav so vse izredne kovance lani izdali 
ob koncu sončnega leta, so vsi kovanci 
– navadni in posebni-proof dvokovin-
ski, zlatniki in srebrniki – posvečeni 30. 
obletnici plebiscita o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije že pošli 
in jih baje nima Banka Slovenije več na 
zalogi. Zlatnik so namreč lani izdelali 
le v količini 500 kosov in čeprav je bila 
njegova prodajna cena glede na količi-
no vsebovanega zlata krepko višja od 
vsebovane količine žlahtne kovine (teža 
zlatnika je 7 gramov, kar za 22-karatno 
zlato pomeni 6,3 gramov čistega zlata), 
saj so ga prodajali po 420,00 € na kos, 
ni več na voljo kupcem. Ne glede na 
visoko ceno zlatega kovanca so si očitno 
zbiratelji zaželeli spominek na tako 
pomembno obletnico. Naše mnenje je, 
da se centralna Banka Slovenije nejasno 
vede do zbirateljev: zlatnike so svojčas 
kovali v velikih količinah, tudi po 6.000 
kosov na leto (leta 2008 so na primer 
nakovali dva zlatnika, sicer so jih nekaj 
kasneje dokovali, celo v skupni količini 
10.000 primerkov), v zadnjih dveh letih 
pa so izdali le po 500 zlatnikov na leto. 
Ogromna razlika v količini! Zdi se, da je 
marketinška politika glede slovenskih 
spominskih in zbirateljskih kovancev 
nekoliko zastarela in da se odgovorni 
morda ne zavedajo, kakšen pozitiven 
doprinos lahko imajo tudi majhni koščki 
kovine (žlahtne ali tudi ne), ki jih upo-
rabljamo kot denarne pripomočke, v 
promocijo suverene države Slovenije …
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Silvija Callin,  Jadranka Cergol, 
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Evropa 50,00 €,
Amerika 60,00 €,
Avstralija 65,00 €.
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IT58 S089 2802 2010 1000 0016 
916; SWIFT: CCRTIT2TV00).

Moški je zajtrkoval v domači kmeč-
ki gostilni. Ko je popil mleko, je rekel 
gospodarici:
»Mleko je bilo čisto vodeno!«
»Žal mi je, toda krave so se precej 

časa pasle na dežju.«

b  l  a

Babica gre z vnukom čez cesto.
Pripelje avto in ustavi ter ju spusti 

čez cesto.
Babica pravi: »Vidiš, Mihec, to je pa 

kavalir.«
»Kakšen kavalir? To je bil mercedes.«

b  l  a

Klemen je zamudil pouk. Ko se je 
vzpenjal po stopnicah, je srečal ravna-
telja, ta pa je pogledal na uro in jezno 
rekel: »Deset minut prepozen!«
»Jaz tudi!« mu odvrne Klemen.

b  l  a

Škot vpraša svojega brata: »Kaj boš 
podaril svoji ženi za božič?«
»Vso svojo ljubezen.«
»To se mi ne zdi posebno pametno, 

saj ti ne bo ostalo nič za prihodnje leto!«

b  l  a

Jure je prišel s potepanja prepozno 
domov.
Pred vrati ga je pričakal oče: »Oblju-

bil si mi, da boš ob osmih doma!«
»Ja, očka, res sem obljubil.«
»Jaz pa sem ti obljubil, da boš te-

pen, če boš zamudil!«
»Ja, res je, očka! Ampak, če jaz ni-

sem držal obljube, je tudi tebi ni treba!«

b  l  a

Babica kara vnučka: »Zakaj pa bom-
bonov ne deliš s sestrico? Poglej, saj si 
tudi kokoši delijo hrano!«
»Saj bi tudi jaz delil hrano, če bi 

moral jesti črve.«

»Dragi, kdaj si opazil, da nimaš 
dežnika?«
»Ko je nehalo deževati in sem hotel 

dežnik zapreti.«

b  l  a

Turist je z dežele odhajal domov in 
vprašal kmeta:
»Oprostite, ali bom še ujel avtobus 

proti mestu, ki odpelje ob dvanajstih, 
če grem čez vaš travnik?«
»Seveda boste! Če pa boste naleteli 

na mojega bika, ki se pase na travniku, 
boste ujeli celo tisti avtobus, ki odpelje 
ob enajstih!«

b  l  a

»Špela, ali te še vedno boli zob?« 
vpraša mamica, ko se je hči vrnila od 
zobozdravnika.
»Ne vem.«
»Kako ne veš?« se začudi mamica.
»Ostal je pri zobozdravniku.«

b  l  a

Jože je vprašal Milana:
»Na mizi ležita pamet in kovček 

denarja. Kaj bi vzel?«
»Pamet« je odgovoril Milan.
»Zakaj pa ne denar?« je vprašal Jože.
»Zato ker ljudje vedno vzamejo 

tisto, kar potrebujejo!«

b  l  a

Dedek gre v lekarno po vitamine za 
svojega vnuka.
Lekarnar ga vpraša: »Kateri vitamin: 

A, B ali C?«
Dedek mu odgovori: »Vseeno, moj 

vnuk še ne pozna abecede.«

b  l  a

»Kaj ti je med študijem povzročalo 
največje težave?«
»Odpiranje steklenic piva s kovan-

cem!«
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Zadnje čase smo vsi prisiljeni ostajati doma – in 
to v večji meri od tega, kar bi si želeli. Kar privede, 
hote ali nehote, do daljšega preživljanja časa pred 
računalnikom, telefonom … in posledično pod 
vplivom novodobnega opija ljudstev: spletnega in 
socialnega omrežja. Kar ni nujno negativno, saj sem 
mnenja, da smo uspeli zdržati skoraj enoletni lock-
down samo po zaslugi spleta in družbenih omrežij, 
preko katerih smo lahko ohranili stik s prijatelji in 
bližnjimi. Večkrat smo se celo povezali z osebami, s 
katerimi prej nismo že dolgo izmenjali besed. 
V tem času mi je uspelo opazovati in nekoliko bo-
lje razumeti dinamike družbenih omrežij, tato sem 
se še bolj prepričal, da ni vse zlato, kar se sveti. 
Opazil sem namreč tudi velilo sovraštva, večkrat iz 
čistega dolgočasja. To dogajanje je tako pogosto, 
da je celo dobilo svoje ime, in sicer s tujko »cancel 
culture«, kar pomeni »kultura izbrisa«. 
Gre za družbeni pojav, ki izhaja – tako kot mnogo 
ostalih trendov na družbenih omrežjih – iz Severne 
Amerike. Ko je pred nekaj leti postalo jasno, kako 
delujejo algoritmi socialnih omrežij, so nekateri 
razumeli, da lahko za nekaj trenutkov polarizirajo 
ogromno število uporabnikov družbenih omrežij 
proti določeni osebi. Tako so to »orožje« začeli 
uporabljati proti nekaterim osebam: sprva je šlo 
za posameznike, ki so bili obtoženi zlorabe moči 
predvsem na račun pridobivanja različnih uslug, 
najpogosteje spolnih, pri podrejenih. Šlo je za ose-
be, ki so bile označene za moralno sporne, ker so 
izvajale nasilje v različnih okoliščinah, npr. v služ-
benem okolju, ali ker so izrazile sporna stališča pro-
ti kaki manjšini. S pomočjo družbenih omrežij so te 
osebe izrinili na rob, izolirali, skratka – izbrisali. Kaj 
kmalu pa se je ta praksa nevarno razširila in postala 
način za javno gonjo, brez vsakršnih dokazov, proti 
vsem, ki so jih na družbenem omrežju označli za 
»moralno sporne«. Vendar tudi kriteriji za določa-
nje »moralne integritete« niso povsem jasni.

Ta praksa je postala nečloveška in sramotna: njena 
žrtev je lahko kdorkoli, če je v napačnih oko-
liščinah uporabil neprimerno besedo ali naložil 
napačno sporočilo, ki ni usklajeno s prevladujočo 
miselnostjo precej zdolgočasene družbe. Najbolj 
strašljivo pa je, da na Facebooku (in ne samo na 
tem omrežju) obstajajo skupine, katerih edini 
namen je opravljati »shitstorm« oziroma pošiljati 
ogromno število sovražnih sporočil, večkrat kar 
prepisanih iz prej omenjenih skupin, in jih na-
meniti proti določeni osebi, ki jo kdo ima na piki. 
Žrtev pravzaprav ni storila nič slabega, razen tega 
da je naložila napačno objavo ob neprimernem 
času (dovolj je samo zgrešena beseda v zgreše-
nem kontekstu), a je nehote postala tarča sovraž-
nih sporočil. 
Po mojem mnenju največji razlog za širjenje te 
družbene prakse ni samo dolgčas, pač pa tudi in 
predvsem zagotovljena anonimnost, ki jo more-
mo ohraniti na spletu. 
Na platformi za pretočno predvajanje tudi sam 
sledim podcastu skupine mladih, ki komentirajo 
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Glasba je izraz umetnosti, ki spremlja človeka že od prazgodovine. Razvila se je skozi vsa stoletja našega obstoja, kar 
pomeni, da imamo sedaj, leta 2021, toliko glasbe, kolikor si je želimo. Pomeni tudi, da imamo na desetine različnih 
zvrti glasbe, različne stile, na katere so vplivala obdobja naše zgodovine in zagotovo na tisoče različnih skladateljev, 
umetnikov, pevcev, glasbenikov ... To pomeni, da je zagotovo tudi dandanes glasba prisotna v naših življenjih. 
Sam se tudi zelo rad ukvarjam z glasbo: pišem pesmi, igram kitaro ... V svojem vsakdanjiku si želim imeti osebno 
glasbeno kuliso, ki je po mnenju mojih staršev, vedno preglasna. Rad poslušam rock umetnike prejšnjega stoletja, 
z vsemi podzvrstmi, pa tudi blues izvajalce, ki so zelo zaznamovali razvoj kitare kot glavnega instrumenta. Kaj pa 
glasba pomeni mojim sovrstnikom? Kakšna glasba je njim vše?

SIMON PURIČ: Glasba je bila vedno prisotna v mojem 
življenju in mi zelo veliko pomeni. Pomagala mi je 
vedno, ko sem bil v stiski, saj je z njo vedno vse lažje. 
Rad poslušam ameriški rap, ki me pogosto spremlja v 
slušalkah na vsakem koraku. Sicer sem tudi sam glasbe-
nik in igram več instrumentov.

JARAN BANDI: Zame je glasba kot religija, je svet zase. 
Ko poslušam glasbo, se počutim na drugem svetu, po-
zabim na vse probleme. Glasbo je lepo poslušati s prija-
telji, ampak tudi ko si sam, ko zate ni nikogar drugega. 
V glavnem poslušam rock glasbo in igram kitaro.

GABRIEL MIELE: Meni glasba pomeni veliko, ker mi 
polni dneve in me razveseli vse do moje notranjosti. 
Zame je glasba bistvenega pomena. Poslušam jo, ko 
sem pod tušem, na avtobusu, v avtu med pisanjem na-
log in ... Poslušam vse glasbene zvrsti: rock, pop, rap in 
tudi trap. Poleg tega pa tudi rad igram bobne in kitaro.

LENA CORETTI: Glasba je zame tisti trenutek, ko konča 
nevihta in začne rahlo deževati, ko se vse umiri, tisti mir 
je zame glasba. Pretežno poslušam rock iz 70. let, soft 
rock in pop. Igram violino in klavir, rada pa tudi pojem.

KSENIJA ŠTEKAR: Z glasbo se sprostim in koncentri-
ram. Glasbo polušam, ko sem žalostna ali ko pišem na-
loge. In glede na moje vzdušje poslušam različen vrste 
glasbe. Po navadi poslušam glasbo mladih glasbenikov 
v angleščini.

KRISTJAN BIANCUZZI: Glasba je svoboda, ko jo 
poslušaš, lahko pozabiš na vse skrbi, ki te tlačijo, in 
se sprostiš. Rad poslušam vse vrste glasbe: resno, 
pop, rock’n’roll, psihedelični  rock, rap, trap, ljudsko, 
narodno zabavno glasbo ... sratka vse. Igram violino, 
fl avto, nekaj malega pa tudi kitaro.

Jakob Tul

Kaj mladim pomeni glasba?Kaj mladim pomeni glasba?

dnevne novice in dogajanje na 
spletu, izražajo svoje pripombe na 
račun zabavnih videoposnetkov, 
kdaj pa kdaj tudi na račun politike, 
pri tem se poslužujejo skrajnega 
humorja, saj ironizirajo karkoli in 
vsakogar, brez razlik. Prepričani so 
namreč, da se le tako uveljavi ena-
kopravnost. Žal so njihove šaljive 

besede večkrat iztrgane iz kontek-
sta in so zaradi tega stalno podvr-
žene žalitvam in napadom. Večina 
žalivcev osebno napada tudi člane 
te skupine, v resnici pa sploh ne ve, 
o čem je govor. 
Vsak dan prihaja do nešt etih 
napadov, tako da postajajo druž-
bena omrežja prave rakaste tvorbe, 

katerih celice se stalno množijo, 
zajemajo vedno več prostora in lo-
vijo uporabnike v na smrt obsojeno 
kategorijo oseb, ki so izbrisane brez 
možnosti pritožbe. Do tega nikakor 
ne bi smelo priti, vprašanje pa je, 
kdo in kako bo to ustavil.

Jernej Močnik

(        dalje)n



Od lažnih novic do koristoljublja in vojn: 
kje je sploh še mesto za zaupanje 

in poglobitev vase?
»Ti mu/ji zaupaš?« Velikokrat nam nekdo zastavi to 
vprašanje. Verjetno smo ga kdaj tudi mi komu postavi-
li.  Odgovor pa je večinoma sestavljen iz enega sa-
mega zloga. A na to vprašanje bi se morali odzvati na 
veliko globlji način, izpostaviti svoje mnenje o osebi, o 
kateri je govor. 
Svet se na žalost že nekaj let vrti v napačno smer. Zau-
panje je postalo skoraj tuja beseda. Kako naj ne bi, ko 
pa se moramo vsak dan spoprijemati z lažnimi vestmi, 
pretiravanji, polresnicami, obrekovanjem … A nočem 
kriviti samo današnjo družbo. Seveda so že v zgodovini 
obstajali ljudje, ki so radi širili neresnico. Takrat, ko ni 
bilo internetne povezave, pa je bilo vseeno drugače. 
Danes visi večina človeštva na omrežju. Pomislimo 
samo na globalno epidemijo, ki nas je zajela v zadnjem 
letu. Če bi ne poznali tega sredstva obveščanja in komu-
niciranja, bi bilo nekako kot med prvo svetovno vojno, 
ko si izvedel za smrt sorodnika po tednu dni, če ne še 
kasneje, ali celo sploh ne bi vedeli, da kroži smrtonosen 
virus. S tem bi rad samo poudaril, da moderna sredstva 
komuniciranja niso nujno nekaj negativnega, seveda 
če jih uporabljamo s pametjo. Velik problem današnje 
družbe pa je sploh ta, da vse sloni na dobičku. Na žalost 
ogromno ljudi razmišlja na napačen način, to se pravi, 
da veliko število oseb uporablja splet za objavo nere-
sničnih dogodkov ali novic, samo zato da vzbudijo za-
nimanje, tako imajo več ogledov in lahko pridobijo več 
sredstev od reklame. Te neresnične novice pa dosežejo 
zagotovo večjo vidljivost in posledično je zaslužek višji. 
V tem trenutku sem se spomnil besed Alberta Einstei-
na: »Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška 
neumnost, ampak za vesolje nisem povsem prepričan.« 
Človeška neumnost je dosegla tako visoko raven, da se 
bo zelo težko ponovno vrniti k treznejšemu razmišlja-
nju. Človek misli samo na denar, a denar ne prinese naj-
lepših stvari, ki jih lahko v življenju doživimo. Ne prinaša 
ljubezni. Ljubezni, ki jo lahko nekdo drug deli z nami, ali 
pa enostavno ljubezni do samih sebe. Z vsemi neresnič-
nimi zgodbami, ki jih vsak dan beremo ali jih 
celo mi sami objavljamo na spletu, ne vemo 
niti več, kdo smo. 
Novinarji ne vedo več, zakaj pišejo preverje-
ne novice, če potem od tega nimajo dobič-
ka. Imajo pa spoštovanje vseh, ki njihove 
članke berejo. Vojni novinar, katerega sem 
pred par tedni poslušal, Ervin Hladnik 
Milharčič, je z nami delil ganljivo zgodbo, ki 
jo je doživel na svoji koži. Nekoč je s svojim 
prijateljem fotografom bežal pred ostro-
strelcem in ko sta bila končno na varnem, 

je v obupu vprašal sodelavca, kaj sploh počneta v 
takih krajih in zakaj ne ostaneta raje doma na varnem. 
Prijatelj je nato iskreno odgovoril, da sta onadva glas 
ljudi, ki umirajo, čeprav nimajo nobene krivde. Nju-
na dolžnost je seznaniti svet s tem, kar se dogaja na 
bojišču. Milharčič je s pomočjo prijatelja spet ugotovil, 
kdo sploh je. O tem bi morali razmisliti prav vsi. Če bi se 
poglobili, kdo smo, in bi se ne skrivali za neresnicami, 
bi bil svet gotovo boljši.
To poglabljanje bi lahko začeli že s tem, da bi zgodovi-
no bolj ukoreninili v našo zavest, ne pa da bi jo sprejeli 
le kot šolski predmet. S tem bi bolje razumeli, zakaj so 
se dogajale različne grozote. V zgodovini lahko najde-
mo ključ za dobro in mirno sobivanje med ljudmi. Ta 
ključ so nam predali predniki v upanju, da ne bomo po-
novili njihovih napak. Človek pa je po svoji naravi tudi 
trdoglav in dokler na lastni koži ne preveri, ne razume, 
kaj je lahko nevarno in hudo. 
Vzemimo primer vojne. Zgodovina je preplet neštevih 
vojn. V vojnah umirajo nedolžni ljudje. V celotni zgodo-
vini in tudi v prihodnosti vojne niso in ne bodo prinesle 
ničesar dobrega. Navadno je vojna povod še za drugo 
vojno – in ta spirala se nikdar ne zaključi. Pomislimo 
na tragično resnico: človek je izumil jedrsko bombo, 
vendar nobena miš ne bi ustvarila pasti za druge miši. 
Človek je edino živo bitje na tej Zemlji, ki ubiva sebi 
enakega. To je neke vrste paradoks, saj zgleda kot če bi 
želeli uničiti same sebe. Kompetitivnost, oblastiželjnost 
in egoizem so v človeški naravi in človeku večkrat za-
meglijo vid, da se posluži tudi najhujšega orožja samo 
zato, da bo prevladal nad drugim. 
Moja zaključna misel je na neki način negativna, a – bo-
jim se – tudi resnična. Spet se navezujem na Einsteinove 
besede, ki so po mojem preroške: »Res ne vem, s katerim 
orožjem se bo človek bojeval v tretji svetovni vojni, v 
četrti pa sem gotov, da se bo s palicami in kamenjem!«

Ivan Boškin



The Queen‘s Gambit oziro-
ma La regina degli scacchi. 
Tako je naslov v angleščini 
in italijanščini eni najpopu-
larnejših serij (režija Scott 
Frank), ki jo je oktobra lani 
lansiral velikan pretočnih 
vsebin Netflix. Serija, ki je v 
28 dneh po prvem dnevu 
oddajanja štela že 62 mili-
jonov ogledov, je obnorela 
svet in takrat postala najbolj 
gledana originalna serija 
Netflix brez originalnega 
scenarija. Scenarij namreč 
izvira iz istoimenske knjige 
iz 80. let Walterja Tevisa. Še 
danes je na Netflixu v Italiji 
na 6. mestu med najbolj 
popularnimi serijami, 
kar je po več mesecih 
zelo dober rezultat.
Če se italijanska različica 
naslova zdi skoraj dobesedni 
prevod angleške, v resnici ni 
tako. The Queen‘s Gambit bi 
morali namreč v šahovskem 
žargonu prevesti z »Damin 
gambit« oziroma »Il gambet-
to di donna«, saj je to ena od 
neštetih šahovskih uvertur, 
pri kateri beli igralec žrtvuje 
kmeta na strani kraljice in 
na tak način pridobi center 
šahovnice. La regina degli scacchi 
oziroma šahovska kraljica pa se 
navezuje na glavno junakinjo Beth 
Harmon, ki je v teku serije postala 
prava šahovska kraljica.
Zgodba, ki se odvija v 50. letih, 
pripoveduje o siroti Beth Harmon, 
ki se v sirotišnici nauči kraljeve 
igre skupaj s hišnikom, s katerim v 
kleti sirotišnice vsak dan premika 
šahovske figure. Kot je bilo v navadi 
v tistem času, so v sirotišnici dekle-
tom vsak dan delili pomirjevalne 
tablete, s katerimi se je Beth tudi 
kmalu zasvojila. Mlado dekle je po-
tem posvojil par iz Kentuckyja. Na 
novem domu se Beth odloči, da bo 
sodelovala na šahovskih turnirjih, 
na katerih je tudi zelo uspešna in si 
utira pot v tem moškem svetu.
Serija ima veliko simbolnih pome-
nov. Ker se dogaja v 60. letih, pride 
do izraza tudi hladna vojna: Rusi so 

bili takrat najboljši šahisti na svetu, 
zato si je vsak Američan želel, da bi 
se lahko na svetovnem prvenstu 
pomeril z njimi. Zelo pomembno je 
tudi to, da je Beth Harmon ženska, 
ki je zaradi svojega šahovskega 
znanja postala enakopravna članica 
šahovskega sveta, ki je bil skoraj v 
celoti v domeni moških.
Zgodba je sicer izmišljena, kot že 
omenjeno napisana po romanu 
Walterja Tevisa. 

Lik glavne junakinje Beth 
Harmon pa zelo spomi-
nja na šahovskega genija 
Bobbyja Fischerja. Tudi Fi-
scher je prišel na šahovsko 
sceno v 60. letih in je začel 
svojo kariero z zmago na 
turnirju v Kentuckyju. Oba 
sta zelo rada igrala siciljsko 
uverturo, Fischer pa je bil 
tudi prvi, ki se je enako-
vredno kosal z Rusom in 
ga premagal (Borisom 
Spasskyjem, v seriji Beth 
igra z namišljenim likom 

Vasilyjem Borgovom). 
Fischer je bil genialen, v 
zasebnem življenju pa 

problematičen, prav 
tako kot Harmon. 
Razlikujeta pa se v po-
membni točki: Fischer 

je moški, Harmon pa ženska. 
V svoji karieri je Fischer zelo 
preziral ženske igralke, ki po 
njegovem mnenju niso bile 
dovolj inteligentne, da bi 
lahko igrale šah.
Da imajo popularne serije 
veliko moč, dokazuje tudi 
The Queen‘s Gambit. Več virov 
namreč navaja, da se je po tej 
seriji drastično povečala pro-
daja šahovnic. Tudi chess.com, 

največji ponudnik za igranje šaha po 
spletu je zelo povečal število svojih 
uporabnikov. Prodaja šahovnic se je 
vsaj podvojila, nekateri viri navajajo, 
da se je tudi potrojila, na chess.com, 
kjer je pred serijo šahovske figure 
premikalo približno 30 tisoč igralcev 
na dan, jih danes 100 tisoč.
Serija je večplastna, zanimiva tako 
za šahiste kot nešahiste. Šahisti 
ji priznavajo, da so zelo dobro 
prikazali šahovski svet (kako tudi 
ne, saj sta za to skrbela šahovski 
trener Bruce Pandolfini in nekdanji 
svetovni prvak Gari Kasparov, ki sta 
igralce učila, kako naj premikajo 
figure, in izbrala tekme, ki so jih 
prikazali v njej). Nešahisti pa so ob 
všečni zgodbi lahko spoznali, da 
je v resnici svet med črno-belimi 
figurami zanimiv prav za vse.

Urška Petaros

POPULARNI SVET
ČRNO-BELIH FIGUR



Tokrat so na vrsti tretjeuvrščeni prispevki literarnega natečaja Slovenskega kulturnega kluba, 
razpisanega v lanskem šolskem letu 2019/2020. V naslednjih številkah Rasti bomo objavili 
še prispevke, ki jih je komisija priporočila v objavo. V polnem teku pa je že razpis literarnega 
natečaja za šolsko leto 2020/2021, kateremu se letos pridružujeta še fotografski in likovni natečaj 
– naj spomnimo, da na Facebook strani »Slovenski Kulturni Klub« dobite vse podrobnosti o 
zapadlosti termina in citate, ki lahko služijo kot navdih.
Meseca februarja bo poekal »Spletni Dan mladinske ustvarjalnosti« z nagrajevanjem lanskih 
zmagovalcev. Skupina recitatorjev in glasbenikov se že intenzivno pripravlja na nastop. Vse 
podrobnosti o predvajanju vam bomo še sporočili v medijih.
V teku so tudi delavnice ustvarjalnega pisanja. Prvo delavnico vodi literarna ustvarjalka prof. 
Marija Kostnapfel.

Al‘ ljubiš me, al me‘ sovražiš?
Tega nisem še uspela razumeti iz tvojih skritih in 

molčečih misli.
Ko si bil otrok, si si želel biti z mano ali pa si 

samo želel, da pridem do tebe. Nisi imel rad starej-
šega sošolca, gledal te je z jeznimi in maščevalnimi 
očmi, tudi če nisi ti, majhen, rdečelas, storil niko-
mur nič hudega. Ko so te njegove oči stresle pod 
kožo, si hrepenel po meni, čutil si se v nevarnosti, 
ker ga sam nisi mogel premagati.

Po nekaj letih, ko si ti, mladi rdečelasec, že 
pozabil na tiste maščevalne oči, sem ga jaz šla obi-
skat. Izrazila sem tvoje želje, izbrisala sem njegove 
oči. Ti se nisi tega niti zavedel in se niti spomnil 
name. Mislila sem, da si me želel in v tistem trenut-
ku tudi ljubil. Kaj pa se je zgodilo potem?

Sedaj se ne da več spremeniti preteklosti, zato se 
moraš sprijazniti s tem dejstvom, da bom vedno v 
tvojih mislih in bom vedno v tvoji bližini. Večkrat 
bom potrkala na vrata tvojega srca, ti pa boš odlo-
čal, kaj boš naredil v tistem trenutku. Jaz ne bom 
nikoli izginila.

Večkrat sem dvomila, ali me imaš rad ali želiš, 
da izginem. Razumem te, nisem urejena, sem mu-
hasta, mračna, včasih živčna, imam veliko dvomov 
in večkrat pridem, ko me najmanj  pričakuješ. Ti pa 
si me želel ob sebi, okoli sebe, nikoli pa v svojem 
srcu, v svojem življenju.

Nekoč si me tako močno želel ob sebi, da sem 
prišla z veseljem. Neka oseba, tebi ljuba, te je s 
trpljenjem zapuščala zaradi raka. To, ne več pre-
poznavno fi guro, si ti opazoval s solzami v očeh. 

Jaz sem prišla pozno, saj sem bila daleč, in sem te 
pogledala ter se opravičila zaradi zamude. Ko sem 
prišla, sem storila tisto, kar si ti želel. Čutila sem 
tvoje veselje in ljubezen do mene, ob meni si se 
oddahnil.

Pozneje si postal rdečelas najstnik, lep, a dru-
gačen od drugih. Brala sem tvoje misli, potem pa 
si mi tudi ti povedal, da si imel vedno vse pogle-
de drugih uperjene proti sebi, samo zaradi svoje 
podobe, ki je bila »drugačna«. V tistem trenutku si 
želel, da izginejo, in ko si mi to rekel, si me gledal 
z očmi in z usti, polnimi jeze in bolečine. Jaz pa do 
njih nisem šla. Naenkrat si spremenil obraz in solze 
so začele teči po licih, polnih peg, kot zvezde, ki se 
spustijo po galaksijah. V tistem trenutku si moč-
no hrepenel po meni. Želel si, da bi se dotaknila 
tvojega srca, da bi izbrisala tvojo bolečino. A nisem 
mogla in nisem mogla priti do tebe, čutila sem, da 
me nisi ljubil. Hotel si samo mojo pomoč. Pustila 
sem te samega, da bi sam »ozdravel« in razumel, da 
se moraš sam rešiti.

Spomnim se dogodka, ko si me tako močno so-
vražil, da me nisi nikoli več poklical ali pa pomislil 
name. Bil si doma in čakal na svojo prijateljico. 
Pripravil si ji kosilo in si imel velik nasmeh na 
obrazu. Prijateljica pa je prihajala domov iz službe. 
Jaz sem ji sledila peš. Pri križišču se je z avtom 
ustavila in počakala, da se na semaforju prikaže 
zelena luč. Jaz sem jo opazovala ob blizu in v sebi 
sem čutila nemir. Ko je semafor postal zelen, je ona 
pospešila. Z leve strani pa je prihajal z vso hitrostjo 
drug avto, ki bi se bil moral ustaviti. Trčil je vanjo. 

Nika Starec

Al‘ ljubiš me, al‘ me sovražiš?Al‘ ljubiš me, al‘ me sovražiš?

SLOVENSKI KULTURNI KLUB

(dalje n)



Vse sem videla in že vedela, kaj se mora zgoditi. 
Ko si ti potem spoznal, da sem bila v bližini kraja 
nesreče, si se tako močno razjezil, da sem čutila 
tvoje sovraštvo in tvojo željo, da izginem iz tvojega 
življenja. In to sem storila.

Minilo je drugih petdeset  let. Prišla sem te 
obiskat ob tvojem petinosemdesetem letu. Niti 

 pomislil nisi name. Ko sem se prikazala, si me 
vprašal, zakaj te nisem nikoli poslušala, zakaj nisi 
mogel razumeti, kaj čutiš do mene in zakaj sem 
večkrat prišla, ko me nisi pričakoval.

Jaz pa sem ti odgovorila, da je to tisto, kar dela 
smrt.

Če me ljubiš, 
si zame pripravljen umreti.
Če me sovražiš,
lahko tudi odideš.

Če me ljubiš,
obljubi mi, da nikoli ne boš odšel od mene.
Če me sovražiš,
obljubi mi, da se boš držal daleč od mene.

Če me ljubiš,
lahko sanjaš o meni, kadar si to želiš.
Če me sovražiš,
lahko verjameš, da se k tebi ne vrnem.

Če me ljubiš,
obljubi mi, da sem edino, najboljše dekle zate.
Če me sovražiš,
vseeno mi je, če si najdeš drugo dekle.

Če me ljubiš,
obljubim ti, da ne boš nikoli trpel ob meni.
Če me sovražiš,
obljubim, da te ne bom nikoli več motila.

Tanja Knez

Al‘ ljubiš me, al‘ me sovražiš?

UTEMELJITEV  KOMISIJE: Tretjo nagrado za prozo je prejel prispevek, ki nosi kot naslov citat  
»Al' ljubiš me, al' me sovražiš«. Prikazuje zgodbo o dvoličnem odnosu fanta do vanj zaljubljenega 
 dekleta, ki mu od mladih nog stoji ob strani, ne da bi v njem vzbudila pravo ljubezen. Zgodba je 
 napisana v prvi osebi, torej gledamo nanjo z dekletovimi očmi. Pri tem je zanimivo, da se avtorica 
 izogiba sentimentalnosti; njena čustva razbiramo bolj skozi metafore kot skozi pripovedovanje. 
Avtorica je Nika Starec, 2. A, Znanstveni licej France Prešeren.

Nika, ali si tokrat prvič sodelovala na literarnem 
natečaju?
Da, prvič sem se preizkusila z literarnim 
prispevkom in sodelovala na literar-
nem natečaju Slovenskega kulturnega 
kluba.

Kje si dobila navdih za nagrajeni 
prozni sestavek?
Ogledala sem si razne naslove v razpisu 
– naša profesorica slovenščine nam je 
dala te naslove za domačo nalogo. Ta 
naslov sem izbrala, ker me je privlačil. 

Ko sem ga prebrala, sem že imela jasne ideje, kako bom 
pričela prozni prispevek in ga razvila.

Rada bereš? Kateri je tvoj naj-
ljubši   avtor? 
Rada berem predvsem poezijo, in sicer pe-
smi kanadske pesnice Rupi Kaur, navdušu-
jejo pa me tudi pesmi Srečka Kosovela.

S čim se ukvarjaš izven šole? 
Ukvarjam se z odbojko, rada se tudi 
sprehajam v naravi, sama, s starši ali pa s 
prijatelji.

n

n



UTEMELJITEV  KOMISIJE: Na tretje mesto ex aequo se je uvrstila pesem pod šifro Ljubim Te 2912.
Pesniško besedilo zveni preprosto, a iskreno. Osrednja tema je večna razpetost med ljubeznijo in 
sovraštvom, ki se sklepa s katulovsko navdahnjenim vabilom k prijateljstvu. 
Avtorica je Tanja Knez, Znanstveni licej France Prešeren, 2. A.

Že v prejšnjem literarnem natečaju je 
bil tvoj prispevek pohvaljen. Takrat je 
šlo za prozo, tokrat pa za poezijo. Kaj 
ti je bližje, poezija ali proza? 
Težko bi izbrala, katera od dveh mi je 
najbližja. Rekla bi, da mi je v zadnjih 
časih bližja poezija. V njej bolje izražam 
svoja čustva.

Ali se boš izpopolnjevala v ustvarjal-
nem pisanju? Morda v delavnicah, ki 
jih organizira Slovenski kulturni klub? 
(Prva, ki jo bo vodila prof. Marija Kostnapfel, bo na 
sporedu po spletu.) 
Da, seveda se bom izpopolnjevala v ustvarjalnem pisa-
nju s pomočjo raznih delavnic, ki jih organizirajo razna 
društva kot Slovenski kulturni klub. Moram pa priznati, 
da me v otroških letih ustvarjalno pisanje ni prepriča-
lo, pri njem se nisem uspešno odrezala. Šele lani, ko 
je komisija literarnega natečaja SKK priporočila moj 
prispevek, sem razumela, da mi je ustvarjalno pisanje 
kar precej blizu.

Ali je v vsebini nagrajenega prispevka 
kaj avtobiografskega?
Vsebina pesmi se seveda delno nanaša na 
osebno izkušnjo, ko še sama nisem vedela, 
ali sem res zaljubljena ali pa nekoga popol-
noma sovražim, tako sem našla vmesno 
pot, prijateljstvo. Pravo prijateljstvo ostane 
za vedno, ljubezen pa se lahko tudi konča.

Poleg šole se ukvarjaš z mnogimi dru-
gimi ljubiteljskimi dejavnostmi – kate-
rimi? Katera od teh ti je najljubša?

V prostem času sem precej zasedena. Dvakrat na teden 
hodim v fi tnes, sodelujem v raznih gledaliških skupinah 
kot igralka (npr. pri Skupini brez spomina) in kot po-
močnica (pri srednješolski ter osnovnošolski gledališki 
skupini društva Finžgarjevega doma). V prostem času 
pa se rade volje tudi srečam s prijatelji in skupaj gremo 
na sprehod. Najbolj uživam pri delu z otroki, pri njihovi 
animaciji. Delu z otroki se največ posvetim poleti, ko 
sem v pomoč v raznih poletnih centrih in se obenem 
veliko zabavam.

Če me ljubiš,
obljubim ti, da ne bom gledala drugi fantov,
saj bom gledala le tebe, ki si najlepši.
Če me sovražiš,
obljubim ti, da ne bom govorila o tebi naokoli,
in niti o najini ljubezenski zgodbi, ki se končuje.

Če me ljubiš,
obljubim ti, da bom vedno ob tebi.
Če me sovražiš,
obljubim ti, da te ne bom iskala med drugimi nikoli več.
Če me ljubiš,
obljubim ti, da bova v prihodnosti imela čudovito družino.
Če me sovražiš,
ti želim, da si najdeš boljše dekle.

Če me ljubiš,
sem zate pripravljena storiti vse,
pomembno je le, da se imaš lepo ob meni.
Če me sovražiš,
bom skušala te pozabiti,
vendar ne vem, če mi bo popolnoma uspelo.

Če me ljubiš,
obljubim ti, da bova za vedno skupaj.
Če me sovražiš,
potem pa nasvidenje za vedno.

Prišel je čas, da se dokončno odločiš,
al‘me ljubiš, al‘ me sovražiš,
težko, da čutiš oboje zame.
Če ne čutiš ne ljubezni ne sovraštva,
potem pa lahko ostaneva tesna prijatelja. 

n
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Komaj čakam,
komaj še zdržim ...
Že sonce zahaja,
se mrak približuje –
noč je tu.

Med dnevom ni miru,
nenehno gibanje stvari,
hrup, urejenost
čudno sobivata,
se ne ustavita ...

V samoti in tišini
razmišljam,
če bi bilo vedno tako,
tiho in skrivnostno.

Noč je hrupna
v svoji tišini,
je temna,
skrivnostno znana –
tako jo spet odkrivam ...

Elisa Sartori

Že sonce zahaja, se mrak približuje
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ELISA SARTORI NIKA STAREC TANJA KNEZ

Knjiga, ki bi jo nesel/nesla 
s seboj na samotni otok

Prevzetnost in 
pristranost

Sonce in njeno cvetje 
pesnice Rupi Kaur

Krive so zvezde 
Johna Greena

Najljubši � lm Star Wars
Filmi s psihološkimi te-
mami, ki opisujejo odno-
se med osebami v družbi

Titanic

Najljubša pesem/
pevec/pevka

Don’t stop me now 
skupine Queen - Ameriški pevec 

Flo Rida

Opiši se s tremi pridevniki! Prijazna, iskrena, 
razmišljujoča

Pacifi stka, premišljevalka, 
mirnega značaja

Dobrosrčna, prijazna, 
čustvena

Kaj v ljudeh najbolj ceniš? Iskrenost Iskrenost in nesebičnost Iskrenost in to, da mi 
znajo stati ob strani

UTEMELJITEV  KOMISIJE: Tretjo nagrado za poezijo je prejela pesem na temo »Že sonce zahaja, se mrak pri-
bližuje«. Verzi odražajo občuteno doživetje noči, v kateri lirski subjekt spet odkriva samoto in tišino. V zadnji kitici je 
slogovno opazna raba paradoksa. Avtorica je Elisa Sartori, Jožef Stefan, 3. GRID.

Elisa, izbrala si šolo, ki ima mnogo 
tehničnih predmetov. Boš po višji šoli 
izbrala smer, ki bo v kontinuiteti z višjo 
šolo, ali pa fakulteto literarnega znača-
ja? Se boš z ustvarjalnim pisanjem še 
ukvarjala?
Smer, ki sem jo izbrala, mi je zelo všeč. 
To je tisto, kar najraje delam in mi najbolj 
leži, saj najbolj odgovarja mojemu znača-
ju. Po višji šoli imam namen nadaljevati z 
dizajnom, ne vem pa še, na katero fakul-
teto se bom vpisala. Po pravici povedano, 
ne vem, če se bom še ukvarjala s pisanjem. Če pa se bo 
pojavila priložnost, je ne bom zavrgla.

Ali že delaš načrte za bodočnost, namreč za življenje 
po dokončanem študiju?
Nerada načrtujem svojo bodočnost. Moj namen je zaen-
krat končati višjo šolo z najboljšimi možnimi rezultati. Za 

vse ostalo pa bom pomislila kasneje; rada 
bi delala v kakem dizajnerskem studiu.

Kateri so tvoji konjički?
Rada rišem, ponavadi črno-bele risbe s 
svinčnikom, včasih tudi z akvareli. Pred 
lansko ukinitvijo športnih aktivnosti sem 
igrala košarko. Zelo mi je žal, da sem mo-
rala z njo prekiniti in sploh ne vem, če se 
bom vrnila na igrišče. Upam pa, da bom 
kmalu dobila kakšno alternativo; kljub 
temu da uživam, tudi ko lahko sedim na 

kavču, pogrešam dober občutek ob športni aktivnosti.

Ali raje prebiraš prozo ali poezijo?
Najpogosteje prebiram prozo, mislim pa, da je mo-
derna poezija zelo zanimiva. Če bi imela dva teksta z 
isto vsebino, enega v prozi in drugega v poeziji, bi prej 
izbrala poezijo. 
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