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Špeter, 1. maja 2021. Na parkirišču pred 
cerkvijo pozdravim gospo, ki sem jo spoznala na 
lanskoletni rožinci v Dreki. Msgr. Marina Qualizze 
na tem za tamkajšnjo skupnost najpomembnej-
šem prazniku lani ni bilo, praznična maša je bila 
zato v italijanščini, nič manj slovesna, a čutiti je 
bilo, da nekaj pomembnega ni na svojem mestu. 
»Danes bo maševal gaspud Marino, od otuberja 

ga ni blo v Špietar, paršla sem, da ga pozdravem,« 
mi je rekla prijazna gospa in hitela cerkev. Skupaj 
z ostalimi, ki so se zbrali v Špetru, je žarela od 
veselja, ker se lahko ponovno udeležuje sloven-
ske maše. »Drugo nedjejo pa pojde v Dreko,« je še 
zadovoljno dodala.
Ko smo vstopili v cerkev, je msgr. Qualizza že sedel za oltarjem, Jure Bankič je pripravljal vse potrebno 

za sveto mašo, na klopeh so bili listi z besedili slovenskih pesmi, ena izmed katehistinj slovenskih prvo-
obhajancev, Anita Bergnach, je prebrala prvo berilo, nenadomestljivi spremljevalec monsinjorja Qualizze 
Riccardo Ruttar, brez katerega njegovih poti iz Vidma ne bi bilo, je prebral drugo berilo, druga katehistinja 
Vesna Jagodic je med obhajilom s kitaro spremljala petje, Jure Bankič je delil obhajilo, otroci so prebrali 
prošnje, v cerkvi je bilo petdeset vernikov.
Po maši so se številni približali oltarju in priljubljenega gaspuda, ki je oktobra lani dopolnil 80 let, nago-

vorili, pozdravili, se mu zahvalili. Vprašala sem ga, koliko let se vozi vsako nedeljo maševat v Dreko. »Letos 
teče 34. leto, na Krasu smo družina, zelo smo povezani,« je povedal o skupnosti, ki se zbira nad glavnim 
zaselkom dreške občine, kjer domuje cerkev Marije Vnebovzete. »Mišljeno pa je bilo, da grem gor maševat 
začasno, v letih ko sem bil župnik v videmski stolnici, saj veš, kako to gre, najbolj gotove stvari so tiste, ki so 
začasne,« je dodal.
Slovenska maša ostaja tudi v današnjem času, in ne le na Videmskem, temveč povsod, kjer Slovenci 

živimo zunaj matičnih meja, temelj za obstoj skupnosti, pa naj bo ta številčno močna, hirajoča, živa ali 
krhka. Tu se njeni člani srečujejo, povezujejo v vrednotah, ki utrjujejo in pomagajo gledati naprej. V Špetru 
je slovenska maša v nekaj letih obrodila nepredstavljiv sad – prvo sveto obhajilo v slovenskem jeziku, ki 
je dolgo čakalo, da se čas dopolni. Nova skupina prvoobhajancev že trka na vrata, za njo čaka že tretja. 
Načrtov in želja je veliko, ovir še več, življenjske energije pa tudi ne primanjkuje.
»Ne zgubljajmo se v brezzveznem tarnanju o krivicah, ki so prizadele našo zemljo in naš čas, skupnost, 

ki je bila pred zatonom, je zaživela, se nanovo rodila. Ne opustimo upanja: ko je zgledalo, da bomo izumrli, 
je nastala šola, ko je bogoslužje v slovenščini skoraj utihnilo, je prišlo do sobotne maše v Špetru,« je msgr. 
Marino Qualizza napisal v petnajstdnevniku Dom lani jeseni ob prvem svetem obhajilu desetih slovenskih 
otrok na Trčmunu.
Upanje ohranjamo, svetlobnim drobcem, ki se tu pa tam pokažejo, pa le s težavo uspe osvetliti zaton, 

ki smo mu priča domala povsod pri nas, predvsem ko na številnih področjih, vključno s cerkvenim, vztraja-
mo pri starih oblikah, prelomni čas pa na glas kliče po novih prijemih ali vsaj refleksiji, ki jih običajno 
premorejo bolj ogrožene in krhke skupnosti.

SLOVENSKO BOGOSLUŽJE OSTAJA 
TEMELJNEGA POMENA

Erika Jazbar

Msgr. Qualizza mašuje v Špetru 1. maja 2021 (foto Dom).
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Raba slovenskega jezika in različnih oblik slovenskega narečja v bogoslužju videm-
ske nadškofije teče vzporedno z zgodovinsko zgodbo Slovencev na Videmskem, ki so 
leta 1866 z izjemo Kanalske doline prešli pod Italijo in od prvega dne okusili asimila-
cijski pritisk, ki vztraja še danes. Če so primorski duhovniki na Goriškem in Tržaškem v 
desetletjih preizkušenj pomembno pripomogli k ohranjanju slovenske podobe naših 
ljudi, so za Slovence na Videmskem odigrali ključno vlogo. Slovenskih šol ni bilo, 
povezav s slovenskim matičnim prostorom je bilo bistveno manj, knjige, časopisi, 
narodni buditelji so se v manjši meri podajali v te kraje, izseljevanje je globlje poseglo 
v družbeno tkivo, v povojnih letih demokracije so v slovenski Benečiji poznali oblike 
pritiska, ki jih v taki obliki pri ostalih Slovencih v Italiji ni bilo.
Razlike s slovensko skupnostjo, ki živi na Goriškem in Tržaškem, so zato posledica 

drugačne zgodovinske zgodbe in pridejo do izraza tudi na cerkveno-verskem področ-
ju. Drugačen je odnos do identitete, slovenstva, Slovenije, knjižnega jezika in pa do 
narečja, ki ohranja za Slovence na Videmskem večji pomen in vlogo kot drugod na 
primorskem koncu.
V našem zapisu bomo pobliže spregovorili o današnji prisotnosti slovenskega 

jezika oz. narečja v krajih videmske nadškofije, kjer še živijo Slovenci. Zaradi pomanj-
kanja dušnih pastirjev, ki ga poznajo vse tri Slovenije, se maša v slovenskem jeziku, 
ki na tem koncu slovenstva ni prisotna v oblikah, ki jih poznamo drugod, postopno 
izgublja. Slovenščina se ohranja pri petju, ki spremlja mašo, branju beril, rožnem 
vencu, molitvi, ponekod tudi pri sveti maši, a gre za izjeme.

Smrt zadnjih dveh beneških čedermacev v Kanalski dolini
Slovenska duhovna oskrba od Bene-

čije do Kanalske doline je do pred nekaj 
leti slonela na štirih slovenskih zavednih 
duhovnikih iz Nadiških dolin, ki so bili 
posvečeni 29. junija leta 1965 v videmski 
stolnici, zlato mašo pa so peli 27. junija 
leta 2015 v prepolni cerkvi v Špetru. To 
so msgr. Marino Qualizza (1940), msgr. 
Dionizij Matevčič (Dionisio Mateucig, 
1937–2016), gospod Božo Zuanella 
(Natalino Zuanella, 1941) in gospod 
Marjo Garjup (Mario Gariup, 1940–2019). 
Svoje življenje so posvetili Bogu, svojim 
ljudem in svoji zemlji, je odmevalo na 
špetrskem dogodku. Duhovniška pot je 

Erika Jazbar

PRISOTNOST SLOVENSKEGA JEZIKA   
V BOGOSLUŽJU VIDEMSKE NADŠKOFIJE

beneške novomašnike vodila na raz-
lične konce naše dežele, naposled so 

Posvetitev 
novomašnikov v 
videmski stolnici 
(29. 6. 1965) 
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 vendarle skrbeli za župnije, posejane s 
slovenskim življem, od Sv. Višarij, Žabnic 
in Ukev do Matajurja, Trčmuna, Dreke, 
Sovodnje in Špetra.
»Ne vem, kako bo z Benečijo, kako bo 

s Svetimi Višarjami, kjer nobeden duhov
nik ne zna slovensko. Nadškofu sem že 
večkrat rekel, naj poskrbi za 
duhovnika, ki bi obvladal vse 
jezike, tudi slovenskega, a 
ne čuje na tisto uho,« je leta 
2015 napovedal današnje 
stanje msgr. Dionizij Matev-
čič, ki je naslednje leto umrl 
in pustil prvo večjo vrzel 
med slovenskimi verniki pod 
Sv. Višarjami.
»V Kanalski dolini je situ

acija še slabša kot v Bene
čiji, se vse zgublja, počasi,« 
pa je takrat dodal g. Marjo 
Garjup, ki je umrl 
februarja 2019.
Matevčič in Gar-

jup sta bila zadnja 
dva duhovnika, ki sta 
skrbela za slovensko 
bogoslužje na tromeji. 
Matevčič je bil župnik 
v Žabnicah in rektor 
svetišča na Sv. Višar-
jah, Garjup je bil žup-
nik v Naborjetu-Ovčji 
vasi in Ukvah. Mimo-
grede: Marjo Garjup je 
prišel v Ukve leta 1974 

po peticiji, ki so jo Ukljani poslali takrat-
nemu videmskemu nadškofu Alfredu 
Battistiju, ko so zahtevali slovenskega 
duhovnika. V Ukvah je nato ostal 45 let.
Novembra 2018 je gospodu Marju 

Garjupu z enoletnim dovoljenjem prisko-
čil na pomoč mladi frančiškan iz Bohinja 
Jan Cvetek. V Kanalski dolini bi pater, ki 
je bil med verniki priljubljen, tudi ostal, 
slovenska frančiškanska provinca bi nje-
govo inkardinacijo v videmsko nadško-
fijo sprejela, tisoč vernikov – od skupnih 
pet tisoč prebivalcev, kar jih premore 
Kanalska dolina – se je podpisalo pod 
pismo, s katerim so videmskega nad-
škofa Andreo Bruna Mazzocata prosili, 
naj patru Cvetku dovoli nadaljevanje 
poslanstva pod Sv. Višarjami. Pismo so 
nadškofu izročili decembra 2019, odgo-
vora niso nikoli prejeli.
Novembra 2019 je bil za Trbiž,  Žabnice, 

Belo Peč, Rabelj, Ukve in Naborjet-Ovčjo 
vas imenovan nov župnik, 43-letni Alan Ia-
coponi, ki se je s toskanskimi koreninami 
rodil v Boliviji, pomaga mu še romunski 
kaplan, 44-letni Gabriel Cimpoesu. Ko se 
je gospod Iacoponi predstavil župljanom, 
je obljubil, da se bo naučil slovenščine in 
nemščine in da bo spoštljiv do večjezič-
nosti. Pa ni bilo tako.

Slovenska podoba Cerkve 
v Kanalski dolini
Po smrti obeh slovenskih duhovnikov 

se je slovenščina v cerkvah pod Sv. Višar-
jami ohranila v glavnem 
po zaslugi vernikov, ki 
skrbijo, da je prisotna 
s cerkvenim petjem, 
molitvami, branjem 
beril, rožnim vencem, 
križevim potom.
Za svetišče na Sv. 

Višarjah, ki je večjezič-
no romarsko središče, 
izvorno podružnična 
cerkev žabniške župni-
je, in povezuje Sloven-
ce, Italijane, Furlane in 
Avstrijce oz. Korošce, 

Zgoraj: zlata 
maša v Špetru 
(27. 6. 2015)   
(foto Dom)
Spodaj: Peter 
Lah (foto Dom) in 
Svete Višarje 



6  |  MLADIKA  5 • 2021

V RAZMISLEK

skrbi slovenski jezuit Peter Lah, ki v 
Kanalski dolini ni nastanjen, živi v Rimu, 
kjer poučuje na Gregoriani, na višarskem 
koncu svoje poslanstvo opravlja v polet-
nih mesecih in za večje praznike.
Na Sv. Višarjah se romarska sezona 

začne konec maja ali v začetku junija 
(letos 29. maja), slovesni začetek je na 
god sv. Janeza Krstnika s procesijo od 
izvirov, ki so na drugi strani višarskega 
hriba, do cerkve. Konča pa se v začetku 
oktobra (letos sredi septembra), v tem 
času obratuje tudi žičnica. Romarji lah-
ko pridejo na Sv. Višarje tudi peš.
Maše v cerkvi s poslikavami Tone-

ta Kralja so praviloma večjezične, ob 
posebnih praznikih, dogodkih ali obisku 
večjih skupin enojezične. Redna sveta 
maša je opoldne, ob nedeljah in prazni-
kih so maše tudi ob 10. in 15. uri, če so 
prisotni verniki. Če se romarji podajo 
na Sv. Višarje s svojim duhovnikom, 
pa je po dogovoru, bodisi ob rednih 
urah maše bodisi zunaj urnika. Vsak 
»gostujoči« duhovnik odloča o jeziku 
bogoslužja za svojo skupino. Svetišče 
se trudi, nam je povedal p. Lah, da za 
redne svete maše zagotovi duhovnika, ki 
zna italijansko, slovensko in nemško. Ni 
pa to vedno mogoče. Pri rednih mašah 
je navada, da upoštevajo jezike tistih, ki 
so prisotni v cerkvi. Napovedanih maš v 
izključno enem jeziku ni, praviloma so 
maše dvo- ali trojezične.
V Ukvah od novembra 2019 ni več 

red ne slovenske maše. Slovenščina je 
med mašo prisotna pri očenašu in beri-
lu. Spremlja jo slovenska pesem cerkve-
nega zbora. Duhovnik je iz Tanzanije, do 
Slovencev ima spoštljiv odnos, sloven-
ščina pa se ohranja po zaslugi prizade-
vanja vernikov. 
Podobno sliko so do pred nekaj tedni 

imeli tudi v cerkvi sv. Tilna v Žabnicah, 
kjer slovenskega duhovnika in redne 
slovenske ali dvojezične maše nima-
jo od leta 2016. V zadnjih tednih pa je 
beneški petnajstdnevnik Dom, ki že dalj 
časa opozarja na pomanjkanje sloven-
ske duhovne oskrbe v Kanalski dolini, 
najprej poročal, da so v velikonočnem 

času iz žabniške 
cerkve čez noč 
izginile  slovenske 
pesmarice, križev 
pot je bil v postu le 
v italijanščini, tako 
kot tudi molitev 
rožnega venca. 
Nakar je domači 
kaplan na zadnjo 
aprilsko nedeljo 
vernikom sporočil, da bo maša le v ita-
lijanskem jeziku, utihnilo bo tudi petje, 
naslednjo nedeljo so verniki na klopeh 
našli »dekalog«, ki jim je to sporočal v 
sicer posredni obliki, a z jasno vsebino.
Kot smo brali v letošnji tretji števil-

ki revije Mladika, zaradi pomanjkanja 
redovniških poklicev Žabnice zapuščajo 
tudi slovenske šolske sestre, 
ki so bile na tem koncu slo-
venstva prava postojanka in 
pomembna opora. V Žabnice 
so prišle leta 1927 na pobudo 
domačina, takrat ljubljanske-
ga profesorja in mladinskega 
voditelja Lamberta Ehrlicha. 
V letih 1934–1975 so imele 
svojo postojanko tudi v Beli 
Peči, kjer je do leta 1952 de-
loval tudi njihov vrtec.
V Ovčji vasi je slovensko 

oz. dvojezično bogoslužje 
ugasnilo v 60. letih prejšnjega 
stoletja, domači pevci pa so 
lani oživili dvojezično petje 
predvsem ob nedeljah in 
večjih praz nikih.

Tu zgoraj: dve 
sliki žegnanja 
v Ukvah  
leta 2018
Spodaj: cerkev 
sv. Tilna v 
Žabnicah
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Prizadevanja   
slovenskih organizacij
Slovenske katoliške organizacije 

na Videmskem niso ostale križem rok. 
Oktobra lani so na tiskovni konferen-
ci opozorile širšo javnost na brisanje 
slovenske podobe Cerkve v Kanalski 
dolini, na pomoč so poklicale civilne in 
cerkvene oblasti v Sloveniji, ministrica za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Helena 
Jaklitsch se je sestala s škofom Petrom 
Štumpfom, ki pri Slovenski škofovski 
konferenci odgovarja za Slovence po 
svetu, o vprašanju slovenske duhov-
ne oskrbe na Videmskem so slovenski 
škofje tudi razpravljali, aprila letos je bil 
veleposlanik Republike Slovenije v Rimu 
Tomaž Kunstelj na obisku pri videmskem 
nadškofu msgr. Mazzocatu, naslednji 
dan pa z ministrico Jaklitschevo pri pred-
sedniku Slovenske škofovske konference 
in ljubljanskem nadškofu Stanislavu Zo-
retu, številni verniki so osebno pisali tudi 
papežu Frančišku. Prizadevanja zaenkrat 
niso obrodila pravih sadov.

Slovensko bogoslužje   
v Nadiških dolinah
V Slovenski Benečiji (in videmski 

nadškofiji) delujeta še dva (preostala) 
slovenska zavedna duhovnika. Gospod 
Božo Zuanella bo meseca decembra 
dopolnil 80 let. Je župnik na Trčmu-
nu, v Sovodnji, Matajurju in Gorenjem 
Barnasu. Le v Matajurju daruje mašo, 
ki je delno tudi v slovenskem jeziku, pri 
njej je namreč tudi v težkih letih vztrajal 
zgodovinski matajurski župnik, »očak z 
Matajurja« Paskval Gujon (1909–2002).
Msgr. Marino Qualizza, ki je 80 let do-

polnil oktobra lani, od dijaških let pa živi 
v Vidmu, je vse življenje ostal navezan 
na svojo zemljo, že več kot tri desetletja 
ob nedeljah mašuje v slovenskem jeziku 
v Dreki, ob sobotah pod večer pa gre 
darovat slovensko mašo v Špeter. Špe-
trsko slovensko mašo so uvedli za Božič 
leta 2013, zanjo skrbi združenje Evgen 
Blankin. Zaradi ukrepov, ki so vezani na 

pandemijo, msgr. Qualizza od konca ok-
tobra lani do konca aprila letos ni smel 
zapuščati duhovniškega doma v Vidmu. 
V Dreki slovenske maše zato ni bilo, v 
Špetru ga je nadomeščal kapucin s Stare 
Gore, pater Paolo Cocco, ki je iz Veneta, 
maša je bila v slovenščini. V Špeter pa je 
italijanski kapucin lahko prihajal do kon-
ca marca, drugih duhovnikov, ki bi ma-
ševali v slovenskem jeziku, ob sobotah 
tudi v slovenskem obmejnem pasu ni na 
razpolago. Za Veliko noč je zato v Špetru 
maševal škofov vikar za slovenske 
vernike v goriški nadškofiji gospod Karlo 
Bolčina, v mesecu aprilu pa slovenske 
maše v Špetru ni bilo, vrata velike cerkve 
sv. Petra so ostala zaprta.
Ko so zadnje dni aprila sprostili ukre-

pe, vezane na pandemijo, se je msgr. 
Qualizza po šestih mesecih lahko 1. 
maja vrnil maševat v Špeter. Napovedal 
je, da bodo letos s slovensko sobotno 
večerno mašo vztrajali tudi v poletnih 
mesecih, v prejšnjih letih slovenske 
maše v juliju in avgustu namreč ni bilo.
Dreka, Špeter, 

Matajur. Te so 
vasi v Nadiških 
dolinah, v katerih 
odmeva bogo-
služje v sloven-
skem jeziku, 
drugod ob kaki 
slovenski pesmi 
kraljuje le itali-
janščina.

Zgoraj: msgr. 
Marino Qualizza 
in g. Božo 
Zuanella  
(foto Dom)
Tu spodaj: 
Rožinca v Dreki 
(2011) (foto 
Kobiljaglava.com)
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Novo upanje
Med sadovi špetrske sobotne maše 

sta bila priprava na prvo sveto obhajilo 
in njegovo slovesno obhajanje v sloven-
ščini. Dne 27. septembra 2020 ga je pre-
jelo deset otrok, ki obiskujejo dvojezično 
šolo Pavla Petričiča v Špetru. Zgodilo se 
je na Trčmunu, in ne v Špetru, ker je bila 
pot do praznične maše posejana z ovira-
mi in vmesnimi postaji, ki bi jih leta 2021 
težko obrazložili nekomu, ki zgodovine 
teh krajev ne pozna. Trdna volja in vztraj-
nost staršev, katehistinj in duhovnikov so 
bili močnejši. Na prvo sv. obhajilo čaka 
že nova skupina otrok, za njimi prihaja 
tudi tretja skupina prvoobhajancev.
Medtem so v Špetru dobili tudi nove-

ga župnika, mlad je, furlanskih korenin, 
rojen v Belgiji, govori pet jezikov, 
med katerimi ni slovenščine. 
Kakšen odnos bo Alexandre Fon-
taine imel do Slovencev, sloven-
skega sobotnega bogoslužja in 
sv. obhajila v slovenščini, zaen-
krat ni znano. Prejšnji župnik, pa 
čeprav iz Čedada in s predniki v 
Benečiji, se ni ravno izkazal.

Stara Gora
Ko pišemo o bogoslužju v 

cerkvah Nadiških dolin, mo-
ramo vsaj odstavek posvetiti 
 najpomembnejšemu romar-
skemu  središču na Stari Gori, za 

katerega skrbijo kapucini. Priljubljeno 
je pri Slovencih in Furlanih, na griču nad 
Čedadom stoji Marijina cerkev s črnim 
kipom Matere Božje.
Slovenskih maš tam ni, slovenščina 

odmeva ob posebnih priložnostih, pri 
romanjih, najpomembnejše je nadško-
fijsko 8. septembra, ki so ga uvedli leta 
1976 po smrtonosnem potresu. Berila, 
prošnje in pesmi so običajno v vseh 
jezikih, ki domujejo v videmski nadškofi-
ji, torej tudi v slovenščini. Na Staro Goro 
romajo tudi župnijske in druge skupine. 
Če je z njimi tudi slovenski duhovnik, se 
z odgovornimi pri svetišču lahko dogo-
vorijo za mašo v slovenskem jeziku.
Slovenskih napisov v svetišču ni, pred-

stavitvene brošure, ki so na voljo v cerkvi, 
so tudi v slovenskem jeziku, slovenščina 
pa odmeva tudi ob kulturnih dogodkih, 
običajno z zborovskimi koncerti.

Furlanski čedermac   
v Terski dolini
Tudi v Terski dolini med bogosluž-

jem odmeva slovenska beseda, točneje 
slovensko narečje, ki se govori na tem 
koncu slovenstva. Zaslugo za to ima ob 
domačih vernikih furlanski duhovnik, ki 
je razumel posebnost te zemlje, vzljubil 
slovenščino in slovenske ljudi. Gospod 
Renzo Calligaro (1944) je Furlan, a si med 
slovenskimi čedermaci zasluži  posebno 

Zgoraj: 
slovensko prvo 
sveto obhajilo 
na Trčmunu  
(27. 9. 2020)
Spodaj: Stara 
Gora in “črna” 
Marija
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mesto. Doma je v kraju Ma-
donna di Buia v Furlaniji, od 
leta 1973 je župnik v Bardu 
in Zavarhu v Terski dolini. Do 
slovenske stvarnosti in doma-
čega narečja nima le spoštlji-
vega in vključujočega odnosa, 
temveč je veliko naredil, da bi 
oživil slovensko zavest doma-
čega prebivalstva. Naučil se je 
slovenščine in tudi posebnega 
slovenskega narečja, ki se 
govori v tej dolini in gorskih 
vaseh, ki vse skupaj premorejo 
manj kot 600 ljudi. Z narodnim 

buditeljem Viljemom Černom sta 
zelo tesno sodelovala.
Ko je bil gospod Calligaro 

poslan v Bardo, so ga domači 
verniki najprej prosili, če bi mašo 
lahko spremljala slovenska 
pesem, kar je sprejel, furlanski 
župnik pa je nato v sodelovanju 
z nekaterimi verniki postopno, 
vztrajno in ne brez nasprotovanj 
uvedel rabo terskega slovenskega 
narečja tudi med bogoslužjem, 
z branjem prvega berila in ob 
večjih praznikih tudi evangelija v 
narečju. Pomagal je tudi pri izdaji 

prevodov evangelijev v domače narečje, 
ki so izšli pri združenju Evgen Blankin 
v treh knjigah z naslovom Boava besie
da, dal pobudo za medžupnijski list v 
narečju Med nami, o Terski dolini je pisal 
članke in razprave.
V Bardu in Zavarhu, v tej cerkvi se 

lahko ponašajo tudi z orglami mojstra 
Ivana Kacina, se 
tako ob nedeljah 
bere prvo berilo v 
slovenskem nareč-
ju, mašo spremlja 
domača slovenska 
pesem, za Božič, 
Veliko noč in ob 
večjih praznikih je v 
slovenskem nareč-
ju tudi evangelij, 
v narečju je tudi 
križev pot.

Karnajska dolina
Na Tersko dolino meji Karnajska 

dolina z občino Tipana in reko Karnahta, 
ki premore tudi zaselek Brezje (Monte-
mag giore), cerkvi v Prosnidu in v Ple-
stiščih pa krasi slovenski križev pot. V 
tej dolini sta se med drugimi rodila dva 
duhovna velikana in narodna buditelja 
te zemlje. Kasnejši župnik v Lazah in 
Bevkov pričevalec za roman Kaplan Mar
tin Čedermac Anton Cuffolo (1889–1959) 
se je rodil v Plestiščih. V Viškorši pa se je 
rodil Arturo Blasutto (1913–1994), ki je 
bil z Les izgnan zaradi klevet, v resnici 
zaradi slovenščine, ki jo je uporabljal v 
pridigah in med katekizmom. Domov se 
je vrnil leta 1955, ker so ga pri komaj 44 
letih upokojili in mu niso dodelili župni-
je. Maševal je v napol zasebni obliki in 
pri sorodnikih živel do smrti.
V cerkvah Karnajske doline slovensko 

narečje odmeva le ob domačih ali večjih 
praznikih, ko povabijo zbor Naše vasi, ki 
spremlja bogoslužje, ki je v italijanščini, 
s slovensko pesmijo, mestoma se sliši 

Zgoraj levo: g. Renzo 
Calligaro (foto Dom) 
Tu spodaj: notranjost 
cerkve v Zavarhu
Desno: pogled na 
Prosnid (zgoraj) 
in maša v Brezjah 
(spodaj)
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tudi berilo v slovenščini. Za branje beril 
bi lahko uporabljali prevode iz terske 
Boave besiede, saj se ta različica sloven-
skega narečja govori tudi v Karnajski do-
lini. A so bolj papeški od papeža, so nam 
povedali v Tipani, kjer imajo furlanskega 
duhovnika, ki tako kot njegovi predhod-
niki v zadnjih letih ne nasprotuje Slo-
vencem in bi branje berila v narečju tudi 
sprejel. A gre za nekodificiran prevod, 
zato tega ne predlagajo. 
V Viškorši je slovesno na nedeljo 

Sv. Trojice, ki ji je posvečena domača 
cerkev. Takrat imajo procesijo in berila 
so tudi v slovenščini in furlanščini. V 
Karnajski dolini poznajo tudi obred po-
ljubljanja križev, ki ga je v Viškorši obudil 
ravno Arturo Blasutto. Na njem se zbe-
rejo predstavniki iz sosednjih župnij in 
vasi od Terske doline do Čente in Nem. 
Ko je v Posočju deloval duhovnik Franc 
Rupnik, so prihajali tudi iz čezmejnega 
prostora, vsak nosi križ, ki predstavlja 
posamezno župnijo, vodja bogoslužja pa 
vasi pokliče s slovenskimi imeni. Pesmi 
in molitve so tudi v slovenščini.

Marija Žanjica v Porčinju
Preden se pomaknemo v Rezijo, 

moramo spregovoriti tudi o Porčinju, 
gorski vasici v občini Ahten, ki je sku-
paj z vasjo Subid vključena v območje 
zaščite iz zakona za Slovence. V vasi je 
še prisotno slovensko narečje, pa čeprav 
tu živi le peščica ljudi. V Porčinju se je 
v 19. stoletju rodila Tereza Duš, ki je 
kot 10-letna deklica leta 1855 doživela 
tri Marijina prikazanja. Porčinj je kot 
romarsko središče v zadnjih desetletjih 
zaživel tudi v širšem slovenskem prosto-
ru z nazivom Beneški Lurd. Več skupin 
slovenskih romarjev se čez sezono, ki 
traja od nedelje po Veliki noči do polovi-
ce septembra, poda v ta kraj, še posebej 
slovesno je 8. septembra, ko pravijo, da 
je prišlo do prvega prikazanja. Tereza 
Duš je bila nepismena beneška čečica, 
Marija se je z njo zato lahko pogovarjala 
le v slovenskem beneškem narečju.
Na upodobitvah ima Marija v roki srp, 

Furlani ji zato pravijo Madone de sesule, v 
slovenščini je to Marija Žanjica, uporablja 
se tudi v slovenskih medijih in pri romar-
jih, slovenski domačini pa svojo Mater 
Božjo nazivajo enostavno Sveta Marija. 
Marija Žanjica pa je v Porčinju zato, ker je 
vzela mali Terezi srp iz rok, ko se je prvič 
prikazala, ji nažela šop trave in ji ga dala 
z besedami: »Nesi domov, a reci mami in 
vsem, naj ob praznikih ne delajo, zlasti pa 
ne preklinjajo, ker to zelo žali Boga, in naj 
se drže zapovedanih dni posta.«
Domačini ohranjajo spomin na 

zgodbo o njenih videnjih, v dolini, kjer je 
prišlo do prikazanja, so že takrat  zgradili 

Poljubljanje 
križev v Viškorši 
(2014)
Spodaj: Porčinj 
s kipom   
Tereze Duš
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kapelico, ki jo bogatijo 
slovenski napisi in ka-
mor so redno hodili mo-
lit rožni venec. Domači 
župnik Vittorino Ghenda 
je za promocijo božje 
poti veliko naredil, kraj 
premore tudi večjo 
strukturo za romarje, 
petnajstdnevnik Dom 
pa dvakrat na leto po-
sveča prilogo, ki se bere 
na več straneh, romar-
ski sezoni v Porčinju.

Rezija
Poglejmo še v Rezijo, kjer govorijo po-

sebno slovensko narečje, zavzeto ohra-
njajo rezijansko tradicijo, ples, pesmi, 
glasbo, glasbila in ostajajo zelo ponosni 
na svoje izročilo. Ko se sproži diskusija o 
tem, ali je rezijansko narečje slovensko 
in ali so torej Rezijani del slovenske na-
rodne skupnosti, ki živi v Furlaniji Julijski 
krajini, pa je vsakokrat zelo napeto. Obči-
na Rezija je vsekakor vključena v seznam 
32 občin, v katerih se izvaja zaščitni 
zakon za Slovence v Italiji.
V dolini rož živijo Rezijani, ki v glavnem 

ne sprejemajo svojega slovenskega izvora 
in obenem ostajajo zelo ponosni Rezijani. 

Med temi je tudi nekdanji 
župan Sergio Chinese, ki 
je v rezijanščino med dru-
gim prevedel štiri evan-
gelije. Njegove prevode 
berejo med nedeljskimi 
mašami v cerkvah na 
Ravanci, ki je od leta 2019 
svetišče, in v Solbici, ne 
vsako nedeljo sicer, veliko 
je odvisno od prisotnih 
pri maši, vedno pa jih 
berejo ob večjih prazni-
kih. Takrat odmevajo 
tudi rezijanske cerkvene 

pesmi. Tudi med letom boste lahko slišali 
kako rezijansko pesem, če se kdo izmed 
prisotnih opogumi in začne s petjem.
V Reziji je duhovnik mladi Alber-

to Zannier, ki ima do rezijanskega 
izročila spoštljiv odnos. Zannier je 
župnijski upravitelj, za rezijansko 
dolino odgovarja opat v Mužcu, ki 
je beneški Slovenec msgr. Lorenzo 
Kavčič (Caucig, 1940). Doma je iz 
Podutane, lani je dopolnil 80 let, 
posvečen je bil leta 1966. Je zadnji 
(slovenski) novomašnik iz Nadiških 
dolin, govori tudi domače sloven-
sko narečje, za slovenske potrebe 
in Slovence pa doslej ni pokazal 
večjega zanimanja.

Zgoraj: Marija 
žanjica
Spodaj z leve: 
Šmarna miša 
na Ravanci; 
Solbica; 
rezijanščina 
v cerkvi na 
Ravanci 



12  |  MLADIKA  5 • 2021

FOKUS

MLADI PRED TREMI DESETLETJI

BREZ DEMOKRATIZACIJE  
NE BI BILO OSAMOSVOJITVE

Moji spomini in zapisi iz časa okrog nastanka sa-
mostojne države Slovenije so skromnejši od onih iz 
obdobja pred osamosvajanjem, namreč tistega, ko 
je bila v središču pozornosti predvsem ideja odprte 
družbe, pluralizma, demokracije, pravne države, 
narodne sprave, za tiste, ki smo bili verni, tudi ideja 
družbeno dejavnega krščanstva. Morda gre za na-
ključje, morda pa za odraz slutnje, da je demokra-
tična ureditev, ki si jo je slovenski narod izbojeval 
v letih 1985–1989/90, še pomembnejša od samo-
stojne države. Navsezadnje bi brez vzpostavitve 
pluralnega in demokratičnega sistema leta 1990 tudi 
samostojne države eno leto kasneje ne bilo.
Čas pred osamosvajanjem je bil za tiste, ki smo 

krizo »realnega socializma« doživljali kot znamenje 
upanja, res čas neslutenega vrenja. To je bil čas, ko 
je v matični domovini zadišalo po svobodi, ko so 
se v mrzličnem tempu vrstili sestanki, zborovanja, 
družbene delavnice, socialni dnevi, manifestacije, 
raznovrstne čezmejne in vseslovenske pobude ver-
skega, kulturnega in političnega značaja. Ko listam 
po svojih tedanjih beležkah, se kar ne morem na-
čuditi, koliko najrazličnejših tem nas je v tem času 
zaposlovalo. Lipa sprave, proces proti četverici, 133. 
člen, množične manifestacije na ljubljanskih trgih, 

Draga, Nova revija, Društvo 2000, MOŠ, Svetovni slo-
venski kongres: v zavesti protagonistov tistega časa, 
pa tudi v zavesti tistih, ki smo takratno dogajanje 
spremljali kot somišljeniki in simpatizerji, to niso 
bili le mrtvi naslovi in akronimi, ampak imena, nabi-
ta s smislom, ki so si izborila javno prepoznavnost in 
zasluženo mesto v zgodovini tedanjega časa.
Nekaj besed bi v tem okviru posvetil manj znani 

pobudi, ki pa je za mojo generacijo bila pomemb-
na. Primož Krečič, tedaj bogoslovec, danes pa 
koprski župnik, je namreč julija leta 1985 v Soči v 
dolini Trente ob duhovniku Milanu Knepu zbral 
nekaj (relativno) mladih slovenskih katoličanov. 
Iz tega sestanka se je razvilo gibanje, katerega cilj 
pravzaprav še nam samim ni bil povsem jasen, ki 
pa je prav v teh odločilnih letih povezovalo mladi-
no iz Slovenije, zamejstva in zdomstva. Gibanje je 
delovalo izven formalnih okvirov in je udeležence 
pobud zbiralo v glavnem po prijateljskih linijah. Na 
njih se je iskanje novih duhovnih poti bolj ali manj 
improvizirano prepletalo z narodnimi in političnimi 
uvidi, razmisleki, predlogi. Vzdušje, v katerem smo 
se leto za letom (od 1985 do 1991) zbirali in načr-
tovali, vsaj deloma ponazarjajo stavki, ki sem jih 
napisal poleti 1988: 

Tomaž Simčič

Tokratni Fokus posvečamo spominom nekaterih sodelavcev o tem, kako so pred tremi desetletji kot 
mladi, tudi zelo mladi, vendar zelo aktivni pripadniki naše skupnosti doživljali zgodovinske spremem
be v Sloveniji: postopno demokratizacijo, zadnje hujše udarce režima, proces osamosvajanja in napad 
na Slovenijo. Omenjenih dogodkov pa niso le doživljali, temveč so vanje po svojih močeh posegali.

Bil je čas živahnega dogajanja, v katerem je mladina pokazala svoj idealizem in pripravljenost na 
delo. Nikakor ni prav, da potone v pozabo.

Časi se spreminjajo, razočaranja hromijo navdušenje, zvestoba vrednotam pa ostaja vodilo vsem, 
ki so po srcu mladi.
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»Zbirati smo se začeli v času, 
ko je v slovenskem narodu 
začelo vreti. Nekatere dalj časa 
molčeče sile so se že začele pre
bujati. A kljub temu si takrat v 
Soči prav gotovo nihče ni mogel 
predstavljati, da se bodo v naši 
domovini kot na televizijskem za
slonu s tako naglico odvijali tako 
presenetljivi, nepričakovani in 
vznemirljivi dogodki. /.../ Priza
nesljivo bi skomignili z rameni, 
če bi nam kdo dejal, da se bo čez 
niti ne štiri leta tridesettisočgla
va množica na glavnem ljub
ljanskem trgu zbrala v podporo 
zahtev po ‚svobodi, de
mokraciji in spoštovanju 
človekovih pravic‘.«
Kolikor se spominjam, 

se v krogih, v katerih 
sem se gibal (vključno 
s tem zadnjim), o sa-
mostojni državi do leta 
1989, ko je bila prebrana t. i. Majniš-
ka deklaracija, ni govorilo veliko. Niti 
med »primorskim« obiskom slovenske 
politične emigracije v Argentini poleti 
leta 1987 (poleg podpisanega sta bila 
zraven Marijan Kravos in pokojni Marijan 
Pertot) ta tema ni bila predmet debate. 
Med mojimi zapisi iz štiriletja 1985–1989 
sta le dve tovrstni omembi, in sicer 19. 
novembra 1987, ko je med klepetom v 
neki ljubljanski kavarni Peter Kovačič 
Peršin zatrdil, da je »bodočnost Slovenije 
zunaj Jugoslavije«, in 25. marca 1988, ko 
je France Bučar na svojem domu omenil 
osamosvojitev »kot eno od možnosti«.
To, da ideja samostojne države v 

omenjenem štiriletju ni bila v ospredju, 
pa ne sme voditi k napačnemu sklepu, 
češ da sta bila procesa demokratizacije 
in osamosvajanja neodvisna eden od 
drugega. Res je nasprotno. Prav tisti, 
ki so izpeljali demokratizacijo, so eno 
leto kasneje izpeljali tudi osamosvo-
jitev. Brez demokratizacije ne bi bilo 
osamosvojitve. Domnevam pa, da ko 
so Pučnik, Oman, Bučar, Peterle in 
drugi snovali zavezništvo z zahtevo 

po  pluralizaciji slovenskega 
političnega prostora, tudi oni 
sami niso vedeli, da bodo po 
demokratizaciji izpeljali še 
osamosvojitev. Osamosvojitev 
je bila, kot bi sklepali iz že 
omenjene Bučarjeve izjave, 
kvečjemu »ena od možnosti«.
Kdaj je slovenski politični vrh 

sklenil, da gre s samostojnostjo 
do konca, jaz seveda ne vem. Za 
sprejetje tako smele odločitve 
je gotovo razpolagal z informa-
cijami, s katerimi navadni ljudje 
nismo razpolagali. Priznam, da 
sem o realnih možnostih osa-

mosvojitve 
osebno dvo-
mil. Podobno 
kot mnogi 
prijatelji in 
znanci – tu 
pišem seve-
da o osebnih 

vtisih, in ne o uradnih stališčih naših 
političnih in kulturnih sredin – sem bil 
do konca prepričan, da bo pod pritis-
kom svetovnih velesil prišlo do kom-
promisnega dogovora, ki bo odcepitev 
Republike Slovenije odložil, če ne celo 
preprečil. Še par tednov pred deklaraci-
jo o samostojnosti smo – morda ne vsi, 
gotovo pa mnogi – tavali sredi dvomov 
in malodušja. Prepisujem dobesedno 
iz svoje beležke: »6. junij 1991. Pogo
vor v baru s S. in M.: skepsa o slovenski 

Zgoraj: platnica 
ciklostiliranega 
glasila s predava
nji in sklepi sreča
nja na Sv. Višarjah 
avgusta 1987.
Spodaj: Mari
jan Kravos na 
mejnem prehodu 
Fernetiči 6. julija 
1991 nagovar
ja slovenske 
policiste (ob njem 
Marko De Luisa).

»Še par tednov pred deklaracijo o 
samostojnosti smo – morda ne vsi, 
gotovo pa mnogi – tavali sredi 
dvomov in malodušja.«
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osamosvojitvi (sic!).« Pa ni šlo le za skepso. V ozadju 
je bil tudi strah, kako bo na vse to reagirala Italija in 
kakšne posledice bo morebitna odcepitev Slovenije 
od Jugoslavije imela za slovensko manjšino. Ni bilo 
naključje, da je prav v teh letih italijanski iredenti-
zem znova dvigal glavo.
Proglasitev samostojnosti 25. junija 1991 nas je 

po eni strani navdala s ponosom in veseljem, po 
drugi s strahom. Toda v resnici smo nekateri polo-
žaj še vedno podcenjevali. To dokazuje tudi napol 
komična avantura nekega mojega prijatelja, ki je 
kljub spopadom med slovensko Teritorialno obram-
bo in jugoslovanskimi oklopniki šel čez mejo tankat 
bencin in bil skoraj ob avto, ki so ga domači civilisti 
hoteli vgraditi v barikado. 
V moji beležki je zapis z dne 30. junija o udeležbi 

na manifestaciji v podporo Sloveniji na glavnem 
tržaškem trgu, o novih grožnjah jugoslovanskih 
generalov, pa tudi o »nepričakovanem pogumu, 

Obletnice so vedno priložnost, da 
pajčevinasti tančici pozabe iztrgamo to, 
za kar mislimo, da onkraj časa in pros-
tora ohranja svojo neminljivo vrednost. 
25. junija 2021 bomo ob slovenskem 
Dnevu državnosti obeležili 30-letnico 
samostojnosti in neodvisnosti demokra-
tične Republike Slovenije. O tempora, o 
mores! Sama sem, četudi tedaj mlada, 
z veliko mero prizadetosti in osebne 
emotivne soudeleženosti spremljala ter 
doživljala glavne dogodke demokratiza-
cije in osamosvojitve, ki so zdaj že del 
zgodovine slovenskega naroda.
Mislim, da sem v naših revijah ali 

biltenih že pisala o openski ulici, ki jo 
imam za »svojo«, o za čas mojega otro-
štva gotovo malo posebni openski ulici, 
kjer sem se rodila. Na njej so poleg moje 

prebivale tudi družine Jeza, Rebula, 
nekoliko višje Peterlin, pa seveda tudi 
veliko drugih. Čistemu naključju botruje 
dejstvo, da so se posamezni otroci tem 
družinam rodili tudi v istem letu, tako 
da smo lahko mlajši oz. starejši bratje in 
sestre nekako tudi skupaj odraščali. Mila, 
prijazna in nežna vzgoja, ki smo jo pri 
tem doživljali, je v ospredje zelo pogosto 
postavljala vprašanja slovenstva: neu-
dejanjenih pravic narodne manjšine, ki 
smo jih doživljali na lastni koži, pa pra-
vice do lastne identitete in jezika, s tem 
tudi pravice do demokracije in svobode.
Danes lahko bolj kot v preteklosti 

občudujem dejstvo, da so nam mladim 
starši in njihovi sopotniki razmeroma 
zelo zgodaj in zelo odkrito predstavljali 
probleme, ki sami na sebi načeloma 

»BODI TI ZMERAJ JASNO, DA JE TVOJ KOŠČEK ZEMLJE PRAV 
TAKO DOBER KOT DRUGI KRAJI NA SVETU IN DA IMAŠ TU VSE 
TISTO, KAR NA VRHOVIH GORA ALI OB MORJU ALI KJERKOLI.« 

(Mark Avrelij)
Maja Lapornik

upornosti in enotnosti Slovenije.« 4. julija je sloven-
ska Teritorialna obramba znova prevzela nadzor 
nad mejnimi prehodi in jugoslovanska vojska se je 
umikala. Oddahnili smo se. Omenim naj še povsem 
spontano zasebno pobudo, ko smo se na predlog 
Marijana Kravosa v ožji skupini prijateljev 6. julija 
podali na mejo na Fernetiče, kjer smo slovenske 
policiste simbolično obdarili z rožami in penino. 
Naj sklenem z drobno zanimivostjo. Na skavt-

skem potovalnem taboru, ki je med 14. in 19. 
 julijem potekal po zahodnih Julijcih, se je kot ne-
kakšna taborna himna uveljavil tale motiv:

Napev je dovolj zgovoren, da lahko z njim svoj 
spominski zapis tudi zaključim.
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terjajo zrelega sogovornika. Gotovo tudi zato, ker 
je bilo veliko naših staršev iz osrednjeslovenske-
ga prostora, kjer so kljub aktivnemu sodelovanju 
v boju proti okupatorju v povojnem času plačali 
zelo velik človeški davek. Danes v marsikateri sredi 
bržčas nekoliko akademsko razpravljamo o tem, ali 
smo v tistih letih – v drugi polovici 80. let – mislili 
samo ali predvsem na demokratizacijo slovenskega 
prostora ali tudi že na njegovo politično osamosvo-
jitev in samostojnost. Verjetno drži, da smo se mladi 
v poznih osemdesetih letih angažirali v prid demo-
kratizaciji slovenskega naroda in da so se potem vsi 
dogodki odvijali bliskovito hitreje od tega, kar bi si 
sploh lahko predstavljali ali sanjali. Gotovo pa drži 
tudi to, da smo vsi vedeli, da bo udejanjena demo-
kratizacija s seboj nujno načela tudi rešitev vpraša-
nja samostojnosti in neodvisnosti slovenske države.
Poleti leta 1987 sem se udeležila študijskih dne-

vov na Sv. Višarjah, kjer smo se zbrali mladi iz »treh 
Slovenij«. Bili so to vsebinsko nabiti in polni dnevi 
debat in razmišljanja, ob tem pa tudi neke iskrene, 
srčne povezanosti med 
mladimi, ki smo prihajali 
iz Slovenije, zamejstva in 
zdomstva. Osrednji gost 
je bil na povabilo Tomaža 
Simčiča tedanji glavni 
urednik revije Tretji dan 
Lojze Peterle, kar seveda 
tudi veliko pove o naši 
usmeritvi. Mislim pa, da se 
ne motim, če trdim, da vprašanje demokratizacije 
le ni bilo edino vprašanje, ki nas je tedaj združevalo 
in povezovalo. Šlo je tudi za druga svetovnonazor-
ska vprašanja tedanjega mladega rodu. Mladi kato-
ličani smo ostali povezani v vseh kasnejših letih in 
nekatere vezi med nami ostajajo trdne še danes.
Od leta 1976 sem bila tudi članica Mladinske 

sekcije Slovenske skupnosti, kjer sta nas na poti 
spoznavanja položaja narodnih manjšin v evrop-
skem prostoru, o njihovem pravnem varstvu, o 
položaju slovenskih manjšin in položaju manjšin v 
slovenskem prostoru vodila Nadja Maganja in Ivo 
Jevnikar. Tudi v Slovenskem kulturnem klubu, ki 
sem ga obiskovala nekaj let prej, smo mladi pod 
vodstvom prof. Peterlina o teh vprašanjih lahko 
veliko in pogosto razpravljali. Kakorkoli – mladi 
smo resnično imeli možnost, da stvari svobodno 
spoznavamo in se do njih tudi zelo prosto oprede-
ljujemo. Za vse te priložnosti, za tako vzgojo sem 
danes vsem zelo hvaležna. S koliko požrtvovalnosti 

in idealizma so se takratnim mladim vsi razdajali, 
v času, ki res ni poznal posebnih gmotnih sredstev 
za vzgojo mladih! Bržčas ni slučaj, da smo se mladi 
v poznih 80. letih pri Mladinski sekciji Slovenske 
skupnosti zelo jasno in močno angažirali, pri čemer 
v tej sredi res ne morem prezreti doprinosa Dami-
jana Terpina. Tako sem tudi, a seveda ne samo 
kot članica te mladinske sekcije, zelo intenzivno 
sprem ljala dogajanje v Sloveniji: 31. maja 1988 
aretacijo Janeza Janša in Ivana Borštnerja, takoj 
nato še Tasića in ukrepe proti Zavrlu. Skoraj vsak 
dan sem bila na Roški cesti in popoldne v prostorih 
Druš tva slovenskih pisateljev. Tu so se z Bavčar-
jevim Odborom za varstvo človekovih pravic, ki 
je takoj začel delovati, odvijala resnično bogata 
in imenitna kulturna srečanja, polna pluralne, a 
vedno spoštljive dialektike, ki jih danes včasih kar 
pogrešam. Če že ne prej, je moralo biti vsakomur 
vsaj takrat jasno, da se je tudi v slovenskem prosto-
ru začel neustavljivi proces, ki bo imel za slovenski 
narod zgodovinske razsežnosti in izjemen pomen.

V tistem času sem 
bila programistka-re-
žiserka na Radiu Trst 
A. Spominjam se, da 
na svojem delovnem 
mestu le nisem mogla 
prosto govoriti o svo-
jih doživetjih, o tem, 
da se udeležujem 
teh manifestacij in 

srečanj, čeprav menim, da so vsi kolegi zelo dobro 
poznali mojo usmeritev. Danes si kaj takega res 
težko predstavljamo. Kako lepo je, da lahko vsak 
s polnimi pljuči izraža svojo različnost pogledov, a 
tedanja klima, tudi med nami, v našem mikrokoz-
mosu, temu ni bila vedno naklonjena. Marsikdo me 
je v tistem času tudi dobrohotno svaril, da bom, 
mlada in naivna, morebiti tvegala aretacijo in da 
bi bilo veliko bolj pametno, ko bi ostala kar na 
varnem doma. A lastne ogroženosti seveda nisem 
nikoli začutila, morda prej to, da je naš prostor zelo 
oddaljen od vseslovenskega in da ga težko razume, 
kot vse težje pozna in razume tudi osrednji pros-
tor našega. Ta občutek je bil zelo močno prisoten 
tudi tedaj. Nam, takratnim mladim, se je res zdelo, 
da ostaja slovenski prostor v zamejstvu ob vsem 
tem dogajanju, ob tako silnem družbenem vretju 
nekako mlačen, morda preveč previden in seveda 
povsem razdeljen. To je bilo v prvi polovici leta 
1988. Spomnim se javnega srečanja, ki je sicer že 

»Na svojem delovnem mestu 
le nisem mogla prosto 
govoriti o svojih doživetjih, 
o tem, da se udeležujem teh 
manifestacij in srečanj.«
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nekoliko kasneje potekalo na Proseku in 
kjer sta prof. Dimitrij Rupel in pesnik Ciril 
Zlobec zbranemu občinstvu razlagala 
nujnost demokratizacije slovenske drža-
ve. Veliko ljudi nista prepričala. Nekate-
re reakcije posameznikov iz občinstva 
so bile ostre in burne. Menda ni bilo zelo 
drugače tudi na nekaterih drugih po-
dobnih srečanjih po naših vaseh, kot so 
tedaj poročali naši mediji. Kot odrasla 
lahko danes morda bolj zrelo in umirje-
no razumem takratno zadržanje, a tedaj 
sem bila premlada in preveč navdušena, 
da bi to lahko zmogla.
Tako sem že junija 1988 v okviru Mla-

dinske sekcije dala pobudo, da začnemo 
z zbiranjem podpisov v podporo štirim 
zapornikom oz. v podporo procesu 
demokratizacije. Podprli smo dokument 
Odbora za varstvo človekovih pravic in 
začeli z zbiranjem podpisov v zamejstvu. 
Za cilj smo si zastavili 1000 podpisov. Na 
začetku smo, spet naivno, pričakovali, 
da bomo to številko lahko dosegli takoj, 
v par dneh, kar z nekim neformalnim 
zbiranjem v krogu somišljenikov. A temu 
ni bilo tako. Marsikdo v našem krogu oz. 
prostoru je sicer pohvalil našo pobudo, 
naše peticije pa le ni podpisal. Na za-
četku zbiranje ni steklo tako zlahka, kot 
smo si bili mladostno predstavljali. Toda 
trmoglavosti mladih se je težko upreti. 
Tako smo se konec avgusta 1988 odloči-
li, da bomo zelo intenzivno nada ljevali z 
zbiranjem podpisov in smo svojo javno 
pobudo imenovali ZA BOLJŠI SLOVEN-
SKI JUTRI. Podpise smo zbirali povsod 
– na poletnih prireditvah, na javnih 
srečanjih, v knjigarni, kjerkoli se je pač 
dalo. V jeseni leta 1988 smo vendar-
le dosegli številko 1003. Morda bo za 
kroniko zanimivo, če povem, da smo tri 
presežne podpise prejeli na željo treh 
starejših bolnic, ki so v bolnišnici hotele 
podpisati našo peticijo, česar jim seveda 
nismo odrekli. 22. oktobra 1988 smo kot 
Mladinska sekcija Slovenske skupnosti 
na sedežu agencije ANSA v Trstu prire-
dili tiskovno konferenco. Kako smo bili 
presenečeni in ponosni, da se je poleg 
Igorja Bavčarja, takratnega predsednika 

Odbora za varstvo človekovih pravic, 
srečanja udeležil tudi sam Franci Zavrl! 
Zavrl je bil takrat še v sodnem postop-
ku in zaradi tega ne bi smel prekoračiti 
državne meje, a je Odbor dobil dovolje-
nje, da to stori, saj je zanj in za njegovo 
vrnitev v Ljubljano do večera istega dne 
jamčil Igor Bavčar osebno. Poleg njiju 
sta se naše tiskovne konference udele-
žila tudi urednik revije Mladina Marcel 
Štefančič ter Zoran Thaler, ki je bil tedaj 
pri ZSMS-ju odgovoren tudi za odnose 
z narodnimi manjšinami. Vse se je lepo 
izteklo. Naše podpise za slovensko stvar 
smo Odboru za varstvo človekovih pravic 
na tej tiskovni konferenci slavnostno 
izročili. Za mladinsko sekcijo neke stran-
ke je bil tedaj to res velik korak. O tem 
so poročali ne le lokalni mediji in mediji 
v osrednjeslovenskem prostoru, ampak 
tudi dnevnika Corriere della sera in La 
Stampa. Danes vse tako marljivo sproti 
beležimo na svojih spletnih straneh ter 
skoraj sinhrono objavljamo na različnih 
družbenih omrežjih, kar je seveda pravil-
no … spomini tistega časa pa imajo, žal, 
dokaz le v par fotografijah in člankih.
Ta uspeh je nas mlade seveda zelo 

navdušil, predvsem pa nam še utrdil 
prepričanje, da je združevanje različno 
usmerjenih nujno potrebno. Tako smo kot 
Mladinska sekcija že na začetku oktob-
ra 1988 dali pobudo, da se v zamejstvu 
ustanovi Solidarnostni odbor, ki bi ga 
sestavljali različno usmerjeni  posamezniki 

Gostitelje in 
goste tiskovne 
konference 22. 
oktobra 1988 
je na sedežu 
deželnega sveta 
Furlanije Julijske 
krajine v Trstu 
sprejel tudi deželni 
svetnik Slovenske 
skupnosti Bojan 
Brezigar.  
(Vir: Mladika 1988, 
št. 9, str. 125.)
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in organizacije. Prvo srečanje je na naše 
vabilo potekalo 7. oktobra 1988 na 
sedežu Slovenske skupnosti, k odboru 
so pristopili tudi Slovenski kulturni klub, 
Slovenska prosveta, Slavistično društvo 
Trst, na večeru pa so sodelovali tudi pred-
stavniki Mladinskega odbora SKGZ.
Leta 1988 smo kot Mladinska sekcija 

Slovenske skupnosti ustvarili tudi trdne 
stike s Zvezo socialistične mladine Slove-
nije, ki je polagoma odpirala svoja vrata 
tudi drugače svetovnonazorsko opre-
deljenim mladim v Sloveniji. Na našem 
seminarju v Bohinju sta leta 1988 kot 
gosta nastopila tudi Jožef Školjč in Zoran 
Thaler. Predvsem za Thalerja se mi je zde-
lo, da zelo dobro razume in da sprejema 
naše poglede glede položaja slovenskega 
naroda, v celoti pa smo tedaj z njimi delili 

poglede na nujnost družbene demokra-
tizacije. Za določen krog mladih v zamej-
stvu je bila to velika novost.
Naš aktivni angažma ni v tistih letih 

nikoli zamrl. Navajanje vseh srečanj, 
dogodkov, seminarjev, člankov bi bilo 
predolgočasno in nesmiselno. Mladin-
ska sekcija je v tistih letih ostala zelo 
aktivna in zelo pozorna do dogajanja v 
Sloveniji. Posamezniki smo bili prisotni 
ob proglasitvi Majniške deklaracije, ki 
jo je maja 1989 na Kongresnem trgu 
prebral Tone Pavček. Ob slavnostni 
proglasitvi samostojnosti in neodvis-
nosti Republike Slovenije smo na Trgu 
osvoboditve leto kasneje sanjali tudi mi. 
Tudi v dneh vojne za Slovenijo in po njej 
smo se številni angažirali, kolikor smo se 
pač v danih razmerah sploh lahko. 
Že takoj konec junija in v juliju 1991 

so se tudi v zamejstvu odvijale številne 
manifestacije v podporo Sloveniji in kot 
znak jasne obsodbe vojaškega napada 
nanjo. Prvo javno manifestacijo je prire-
dila prav naša Mladinska sekcija, in sicer 
29. junija 1991 na tržaškem Borznem 
trgu, delegacijo mladih pa sta istega dne 
sprejela tudi tedanji župan Richetti in dr. 
Marrosujeva s tržaške prefekture. Večer 
prej, 28. junija 1991, je potekal tržaški 
pokrajinski kongres Mladinske sekcije, 
na katerem smo soglasno sprejeli reso-
lucijo v podporo Sloveniji.
V poletnih mesecih leta 1991 je se-

veda ves naš prostor močno odreagiral 
na vojaški napad na Slovenijo, na de-
setdnevno vojno. Po vojaškem napadu 
na Slovenijo se je takoj ustanovil Krizni 
štab Slovencev v Italiji, ki je združeval 
vse različne politične predstavnike 
Slovencev v Italiji. Predstavniki sloven-
ske narodne skupnosti v Italiji, Avstriji 
in Madžarski so v juliju 1991 oblikovali 
posebno izjavo v podporo Slovenije, ki 
so jo naslovili na svoje najvišje državne 
organe ter na evropske in mednarodne 
institucije. V našem prostoru so izjavo 
podpisali SSO, SKGZ, slovenske orga-
nizacije iz videmske pokrajine, Sloven-
ska skupnost, slovenska komponenta 
DSL in PSI. Zelo dejaven je bil tedaj tudi 

3. deželni kongres 
Mladinske 
sekcije Slovenske 
skupnosti  
5. marca 1989 
na Pomorski 
postaji v Trstu, 
predsedstvo 
(zgoraj) in pogled 
na udeležence v 
dvorani (spodaj). 
(Vir: OZE NŠK, 
Fond Primorski 
dnevnik, avtor 
Mario Magajna.)
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 zamejski odbor Svetovnega slovenskega 
kongresa. Gotovo bi bilo zelo zanimivo, 
ko bi bila vsa dejanja in pobude iz naše-
ga prostora v podporo Sloveniji v letih 
demokratizacije in osamosvojitve zbra-
na, dokumentirana in popisana, kar je 
piscu teh vrstic seveda nemogoče storiti. 
Naj zato iz spomina oz. pregleda časopis-
nih člankov izbrskam le nekaj drobcev, ki 
se tičejo mladih: 12. julija 1991 so mladi 
predstavniki Slovenske skupnosti, Slo-
venske prosvete, SKGZ-ja in Slovenske 
zamejske skavtske organizacije na Borz-
nem trgu in pod Portici di Chiozza zbirali 
podpise v podporo svobodne, demo-
kratične in suverene Slovenije. Podporo 
je tedaj s svojim podpisom izrazilo tudi 
veliko število someščanov italijanske na-
rodnosti. Manifestacija z glasbo na Borz-
nem trgu v Trstu, ki smo jo kot Mladinska 
sekcija organizirali v prid mednarodne-
mu priznanju samostojne Slovenije, je 
bil tudi eden od odmevnejših korakov, ki 
smo ga mladi tedaj naredili.
Kmalu po desetdnevni vojni nas 

je člane Mladinske sekcije Slovenske 
skupnosti, v prvih dneh avgusta 1991, 
v prostorih Generalštaba Slovenske 

vojske sprejel general Janez Slapar. Za 
mladinsko sekcijo, ki je lahko delovala le 
na podlagi amaterskega voluntarizma in 
navdušenja mladih, to v tistem času le ni 
bilo tako zanemarljivo. Prav tako sem ali 
smo bili posamezniki prisotni na usta-
novnih zborih nastajajočih strank, tako 
februarja 1989 v Cankarjevem domu na 
ustanovnem zboru SDZS, malo kasneje 
tudi SDZ, kot tudi na občnem zboru 
stranke SKD na Martinovo v Brdih istega 
leta. In povsod smo tudi spregovorili o 
našem položaju in o nujnosti udejanja-
nja manjšinskih pravic. 
Moji stiki s Slovenijo so se seveda 

nadaljevali in poglabljali tudi v kasnejših 
letih, seveda v povsem drugačnih okvi-
rih in svojstvih. Veliko stikov in skupnih 
pobud pa koreni prav v skupnih izkuš-
njah iz let demokratizacije in osamosvo-
jitve Slovenije. 
Literatura in življenje sta me naučila, 

da so velike zgodbe največkrat nedo-
končane. Danes tudi v našem prostoru 
lahko beremo navdušenja polne članke 
o samostojnosti Slovenje, celo izpod 
peresa tistih, ki so v ključnih letih demo-
kratizacije posameznim organiziranim 
skupinam dajali dovoljenja za ustano-
vitev posameznega gibanja. A tudi to 
je del naše skupne zgodbe, ki jo pač 
moramo razumeti in sprejeti. 
Ko na sebe in na opisano dogajanje 

gledam iz današnje perspektive, vidim 
seveda zelo veliko mladostne in zagnane 
navdušenosti (sicer pa – kaj naj le ima 
mladost, če ne tega?), veliko idealizma, 
ob tem seveda tudi ogromno mladostne 
naivnosti in nevednosti. Verjetno je bilo 
tega slednjega preveč, sic. Vse se nam 
je zdelo izvedljivo, rešljivo, enostavno, 
neproblematično. Pa le ni bilo samo 
tako. Po tridesetih letih ugotavljamo, 
da je enotnost slovenskega naroda v 
vsakdanji praksi teže uresničljiva, da 
zahteva veliko truda s strani vseh vplete-
nih, da zahteva ne samo dialog, ampak 
tudi neko skupno vizijo. Tak odprt dialog 
potrebuje tudi odnos med matico in 
njenimi manjšinskimi skupnostmi. Z 
grenkobo moremo včasih ugotavljati, da 

Govorniki na večeru 
o Sloveniji, ki ga je 
priredil skupni Soli
darnostni odbor 23. 
julija 1991 v Bazovi
ci. Od leve predstav
nik ZZB NOB Marjan 
Osolnik, predsednik 
Stranke demokra
tične prenove Ciril 
Ribičič, moderator, 
glavni urednik Pri
morskega dnevnika 
Duško Udovič, in 
predstavnik Slo
venskih krščanskih 
demokratov Viktor 
Blažič. (Vir: OZE 
NŠK, Fond Primorski 
dnevnik, avtor Mario 
Magajna.)

»Vse se nam je zdelo izvedljivo,
rešljivo, enostavno, neproblematično. 
Pa le ni bilo samo tako.«
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so si mladi Slovenci v matici, zamejstvu in zdomstvu 
danes zelo oddaljeni, da so si precej odtujeni, ver-
jetno predvsem zaradi tega, ker se ne poznajo in ker 
drug o drugem enostavno premalo vedo. 
A po drugi strani je današnji čas tudi zelo poln 

in bogat, gotovo tudi zaradi pozitivnih zaslug vseh 
preteklih dejanj. Naš spomin na vsa dejanja, ki 
so kadarkoli krojila slovenski narod in slovensko 
zavest, mora biti spoštljiv in spravljiv, druge poti 
seveda ni. Naš čas, naša sreda v njem je dialoško 
povsem odprta. Možnosti je veliko in naša skupna 

dolžnost je, da tak dialog iskreno utrjujemo in stal-
no poglabljamo. 
Tridesetletnica samostojne in neodvisne Slo-

venije je velik praznik, tudi za vse, ki živijo izven 
njenih meja. Jubilej Slovenije v letu 2021 je jubilej 
vseh tistih, ki so vanjo verjeli in zanjo delali: kjerkoli 
in kakorkoli. Kot vsaka velika zgodba pa ostaja tudi 
ta zaenkrat nedokončana. Verjamem, da bodo vsi, 
»ki dobro v srcu mislijo«, lahko skupaj pisali njena 
nova poglavja. Bistvo teh ni samo v spominu, am-
pak v konkretnem delu za skupno dobro.

MOJ DNEVNIK SLOVENSKE POMLADI (okt. – nov. 1988)

Breda Susič

Na dogodke ob slovenski pomladi 
nimam jasnih in čistih spominov, hranim 
pa vtise, občutke, drobce – in osebni 
dnevnik … Leta 1988 sem imela 18 let, 
ob začetku afere Janša (spomladi 1988) 
sem obiskovala 4. letnik klasičnega 
liceja F. Prešeren v Trstu, izsek osebnega 
dnevnika pa se nanaša na začetek na-
slednjega šolskega leta. Bila sem dijaška 
predstavnica šole, kar je bilo v takratnih 
časih, ko so mladi levičarji skrbno pazili, 
da so izvolili svoje – in da so predstav-
nikom ostalih prepustili kvečjemu po 
enega predstavnika na tri, pravi čudež. 
V takratni zasedbi smo imeli namreč 
»demokrati« (kot smo se takrat sami 
poimenovali) dva predstavnika, levičarji 
pa samo enega. To je bilo v tistem tre-
nutku (jeseni 1988) ključnega pomena, 
da nam je (ob podpori Mladinske sekcije 
Slovenske skupnosti) uspelo organizirati 
veliko šolsko zborovanje s predavanjem 

o tem, kar se je dogajalo v Sloveniji – o 
aferi JBTZ, o kršitvah človekovih pravic, 
o zahtevah po demokratizaciji.
Mislim, da je bil to prvi večji dogodek 

v zamejstvu v podporo takratnemu giba-
nju za demokratizacijo v Sloveniji. Sama 
pa sem se za »slovensko pomlad« začela 
zanimati že prej. Gotovo so me k temu 
usmerili doma, o ideji  demokracije in 
samostojnosti Slovenije pa sem slišala 
že v vseh letih, ko sem še kot otrok z 
družino pomagala na študijskih dne-
vih Draga – in tam še veliko pred afero 
JBTZ začutila neko vrenje in navdušenje 
določene skupine ljudi za omenjene 
vrednote. Prav zaradi Drage sem prvič 
razumela, da so nekateri smeli samo 
tam govoriti o določenih idejah, ker je 
bilo v Sloveniji prepovedano.
Vsekakor vem, da sem »afero Janša« 

in proces proti četverici spremljala od 
vsega začetka. Spominjam se, da smo 
bili doma zaradi teh dogodkov zelo 
vznemirjeni. Čim se je dalo, je mama 
(Lučka Peterlin) kot mentorica Sloven-
skega kulturnega kluba organizirala mini 
zamejsko odpravo klubovcev na mno-
žične proteste na Roški. Sama sem bila v 
tistem času ena najbolj predanih članov 
te mladinske organizacije, ki jo je na 
temeljih vrednot slovenstva, krščanstva 

»Del zamejstva je bil zelo zadržan, 
do zadnjega pravzaprav zelo nasproten 
katerikoli podpori, celo poročanju o 
vsem, kar se je dogajalo na prebujajoči 
se demokratični fronti v Sloveniji.«
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in demokratičnih načel leta 1957 ustanovil moj ded, 
Jože Peterlin. Sama se shoda na Roški zaradi drugih 
zadržkov nisem udeležila (še danes se kesam, takrat 
pa nisem vedela, da bi se bila udeležila zgodovin-
skega trenutka za Slovenijo!). Prav živo pa se spomi-
njam, kako sta brata pripovedovala o navdušenju, 
ganjenosti in ploskanju, ki jih je naša mala zamejska 
odprava doživela, ko sta sredi množice dvignila 
doma in na roko pripravljen plakat, na katerem je 
pisalo, da zamejstvo izreka solidarnost četverici.
To, da naj bi zamejstvo izkazovalo solidarnost 

in podporo procesu demokratizacije in (kasneje) lo-
čitvi Slovenije od Jugoslavije, pa je bila dobrohotna 
laž oziroma polresnica. Samo EN DEL zamejstva je 
izkazoval solidarnost in podporo, drugi del je bil 
tiho, bil je zelo zadržan, do zadnjega pravzaprav 
zelo nasproten katerikoli podpori, celo poročanju 
o vsem, kar se je dogajalo na prebujajoči se demo-
kratični fronti v Sloveniji. Pobude, kakršna je bila 
udeležba Slovenskega kulturnega kluba na ome-
njenem shodu in na kasnejših shodih za demokrati-
zacijo in osamosvojitev Slovenije, in še organizacija 
večerov v zamejstvu, ustanovitev Odbora za člove-
kove pravice v Trstu, zbiranje podpisov v podporo 
odboru v Sloveniji so skoraj prav do zadnjega prire-
jali in podpirali IZKLJUČNO organizacije, društva, 
skupine in posamezniki, ki so spadali v t. i. demo-
kratični tabor. 

Nedelja, 16. okt. 1988, poldne in pol
Včeraj sem šla v šolo, kljub temu da sem imela 

vročino, zato da bi organizirala veliko zborovanje 
za vse šole v protest proti obtožbi četverice (v petek 
so v Beogradu potrdili obsodbe, Tasiću pa so od 5 
mesecev kazen zvišali na 10) in proti vsemu temu, 
kar se dogaja v Sloveniji oz. v Jugoslaviji. Akcija se 
je rodila v petek zvečer na seji odbora za človekove 
pravice v Trstu, v soboto pa sva jo na šoli sprožili 
Manica (Maver, op. ur.) in jaz. Mitja (Ozbič, op. ur.) 
je že bil obveščen, tretjega predstavnika (levičarske 
politične organizacije, op. ur.) pa smo obvestili šele 
včeraj zjutraj, tako da je padel z oblakov. Bil je čisto 
zmeden, svojega stališča ni znal niti sam dobro 
opredeliti, moral je kloniti pred našo navdušenostjo 
– in seveda pred večino. Prva stvar, ki jo je rekel, je 
bila, da bi moral telefonirati T. To je bil jasen dokaz, 
da na drugi strani brez navodil »od zgoraj« ne gre.
Imeli smo mnogo težav, ker so bili vsi ravna-

telji odsotni zaradi nekega sestanka. Tako je še 
pod vprašanjem prisotnost trgovske. Za ostale ne 
bi smelo biti večjih problemov. Vsaj upam … Res 

upam, da bo šlo vse gladko, ker je odgovornost vsa 
v naših rokah.

Ponedeljek, 17. okt. 1988, zvečer; 
iz pisma ljubljanskemu prijatelju

… Sicer bi kontrolko morali imeti že danes, je pa 
odpadla, ker smo organizirali dijaško zborovanje 
vseh naših višjih šol, da bi dijake nekoliko seznanili 
s tem, kar se pravzaprav pri vas dogaja. Pri nas so 
dijaki o teh zadevah tako malo obveščeni, da je 
skoraj sramota. Sicer moram priznati, da se tudi jaz 
do pred kratkim nisem zanimala o podrobnostih, ni-
sem sploh vedela, kaj je to Centralni komite, nisem 
poznala imen vodilnih slovenskih politikov, tako da 
se mi apatičnost naše mladine ne zdi čudna.
Tako smo danes to organizirali. Morda veš, da 

sem predstavnica šole, tako sem v bistvu pobudo 
sprožila jaz s pomočjo drugega predstavnika, s 
katerim se dobro razumeva – in pa z Maničino po-
močjo, čeprav ona ni predstavnica, je pa pri organi-
zaciji precej pomagala. Tretji predstavnik namreč 
spada k levi opciji in zato zborovanja ne bi nikoli 
podprl, če ga ne bi bili presenetili in organizirali vse 
tako, da je moral kloniti pred voljo večine.
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Z zborovanjem sa-
mim pa smo imeli kar 
precej smole, ker smo 
vse organizirali v pičlih 
dveh dneh. Zato smo 
primernega preda-
vatelja našli le zadnji 
trenutek, vseh rav-
nateljev nismo uspeli 
pravočasno obvestiti, zadnji trenutek 
smo imeli še probleme z ozvočenjem, ki 
nas je pustilo na cedilu. Medtem ko so 
ga popravljali, je zaradi čakanja popu-
stila napetost in med več kot tisočglavo 
množico dijakov je zanimanje za pre-
davanje plahnelo iz minute v minuto. 
Zaradi takratnega občutka nemoči in 
nervoze sem izgubila vsaj eno leto svo-
jega življenja … Pretiravam, seveda!
Končno je bila stvar rešena, predava-

nje se je začelo.

Tako zanimivo je bilo, naši dijaki pa se 
za vsebino niso kaj dosti ogreli. Raje so 
med seboj kramljali, jedli, pili, kadili … 
Glavno, da so izgubili pouk … Žalostno!
Drugače pa jaz le upam, da je vsaj 

kdo izmed vse tiste množice kaj ko-
ristnega odnesel. Če se bo vsaj nekaj 

izmed njih začelo zanimati, za 
kar se dogaja v Sloveniji, lahko 
rečem, da smo dosegli svoj cilj.

Torek, 18. oktobra 1988, 
popoldne

Po radiu so takoj poročali o 
zborovanju, ker smo potem nesli 
izjavo za poročila. Ker je bil še 
čas, so kar poročali o celi zadevi. 

Danes je bil že članek tudi na Primor-
skem (dnevniku, op. ur.). Objavili so 
sliko in kratko poročilo.

Sobota, 22. oktobra 1988,
 zgodaj popoldne

Juppi, krasno, še ne morem verjeti! ... 
Šla sem na tiskovno konferenco Mladin-
ske sekcije Slovenske skupnosti – in kdo 
je bil med drugimi tudi tam?!? FRANCI 
ZAVRL!! Si prav nisem pričakovala, ker 
sem mislila, da sedaj, ko je obsojen, 

»Če se bo vsaj nekaj 
izmed njih začelo 
zanimati, za kar se dogaja 
v Sloveniji, lahko rečem, 
da smo dosegli svoj cilj.«

Zborovanje višje
šolcev na Stadionu 
1. maj v Trstu 17. 
10. 1988. Za mizo 
sedijo: Bojan Bišček, 
pravnik iz Postojne 
in član Odbora za 
človekove pravice iz 
Ljubljane, ob njem 
predstavnika dija
kov liceja F. Prešeren 
Aljoša Race in Breda 
Susič. (Vir: OZE NŠK, 
Fond Primorski 
dnevnik, avtor Mario 
Magajna.)
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ne sme čez mejo … Sicer si niti pri MSSSk niso 
predstav ljali, da bo prišel tudi on! Kako sem vesela! 
On je zame junak!
Na koncu sem ga šla vprašat, če mi lahko pod-

piše knjigo V imenu ljudstva. Bala sem se, da se mu 
bo zdelo neumno, on pa je bil zelo prijazen. Njegov 
kolega, Marcel Štefančič jr., ga je takoj zafrknil, če 
že deli avtograme … Ta Marcel deluje kot zelo sa-
mozavesten človek, kot da bi bil nad vsem in vsemi, 
kot da obvladuje vse. Je simpatičen.
Franci je drugačen, bolj resen, miren, preuda-

ren. To, kar te pri njem prevzame, je njegova iskre-
nost in prodornost.
Prisoten je bil tudi Bavčar. Ko ga vidiš, se kar 

ustrašiš, taka gora je. Ima močan, doneč glas, sa-
mozavesten nastop.
Prisoten je bil tudi odgovorni za zunanje zadeve 

pri ZSMS – Zoran Thaler. Maja (Lapornik, op. ur.) je 
rekla, da je zelo v redu in sposoben tip. 
Ravnokar me je poklical po telefonu Peter 

Cvelbar in me prosil, če bi lahko v njegovi oddaji 
kaj povedala o nocojšnjem večeru v Klubu in o 
bodočih načrtih. Zato moram sedaj zaključiti, da 
se nekoliko pripravim. Prihodnjo soboto bi morali 
priti ti od Mladine, s Francijem Zavrlom na čelu. 
Upam, da do takrat ne bo še moral v zapor! Zdaj se 
Maja na kosilu meni z njimi. Upam, da je vse v redu 
in da bodo potrdili.

Nedelja, 23. oktobra 1988, popoldne
Včeraj je bilo v klubu dosti ljudi, približno 40, 

veliko je bilo novih. Saša Rudolf je predaval o 
olimpijskih igrah v Koreji. Maja se še nič ni oglasila 
glede prihodnje sobote. Upam, da je vse v redu. 
Pripravili smo že anketo med višješolci o tem, 

kar se dogaja v zvezi z ljubljanskim procesom 
četverici. To smo pripravili zato, da vzbudimo 
zanimanje za dogodke in za večer v klubu. Tako jih 
motiviramo, da pridejo poslušat.

Nedelja, 23. oktobra 1988, zvečer
Pravkar je prišla novica o tem, kar se je Maja 

zmenila. Za prihodnji teden ne bo nič. Uredništvo 
Mladine bo prišlo šele drugi teden v novembru. 
Maja je rekla, da bo prišel tudi Franci Zavrl!  
Držim pesti!

Ponedeljek, 24.  oktobra 1988, opoldne
Manica mi je povedala, kaj sta včeraj govorila z 

Davidom Slobcem o tiskovni konferenci. David je 
rekel, da so potem še klepetali o naju dveh in da je 
bil Franci Zavrl res zelo vesel za tisto zborovanje, ki 
smo ga organizirali za višješolce. Zgleda, da je bil 
skoraj ganjen zaradi naše pobude! Rekel je, da bo 
prišel v klub. Resnično upam, da ga ne bodo prej 
poklicali. On je bil optimističen. Sicer pa zgleda, 
da se je tudi pošalil, češ da sedaj on obiskuje nas, 
potem bomo pa mi njega. Jooooj!

Sreda, 2. novembra 1988, opoldne

Ta člančič je bil objavljen v včerajšnjem Primor-
skem. Kar slabo mi je postalo: kako je mogoče kaj 
takega? Sedaj se bojim tudi, da ne bo mogel priti 
v klub. Za to bi mi bilo strašno žal! Grozno me jezi, 
ker mora utrpeti to krivico!
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»KAKO LEPO VAS JE GLEDATI. 
RES LEPO VAS JE TAKOLE GLEDATI.«

Tomaž Susič

Vsakemu, ki bi me vprašal, kako sem 
doživljal osamosvajanje Slovenije in kaj 
se o tem spominjam, bi verjetno naj-
prej odgovoril, da sem zelo navdušeno 
spremljal in podpiral nastajanje nove 
države, a da je predvsem vse dogajanje 
pred razglasitvijo samostojnosti nekoli-
ko megleno. To je bil predmet raziskova-
nja v kasnejših letih, ko sem na univerzi 
z velikim zanimanjem študiral razpad 

Jugoslavije in veliko stvari sem končno 
razumel in postavil na pravi konec. Med 
dogajanjem samim, se pravi med dol-
gotrajnim procesom, ki je od prelomnih 
kulturnih in političnih sprememb v dobi 
liberalizacije osemdesetih let privedel 
do epohalnega premika in nastanka ne-
odvisne Republike Slovenije, pa je bilo 
zame vse precej zmedeno. Ne (samo) 
zato, ker se je takrat dogajalo marsikaj 

Petek, 11. novembra 1988, popoldne
Imeti tako nesrečo! Če bi se ne zgodilo meni, bi 

najbrž ne verjela! Jutri SKK gosti urednike Mladine. 
Ko je bilo že vse določeno in urejeno, se je moralo 
kaj zatakniti! Franciju Zavrlu so danes vzeli potni 
list. Tako ne pride. Tukaj smo bili vsi že prepriča-
ni, da se nam bo vendarle posrečilo in da bo jutri 
tukaj, zato je razočaranje še večje. Vsaj zame je bilo 
tako! Bila sem tako vesela, tako srečna za to sreča-
nje! Zdaj pa – katastrofa! Zdaj se niti ne ve, kdo bo 
prišel namesto njega … Isto se je zgodilo, ko smo 
pripravili zborovanje za šolo – kakšna smola je to, 
da se nas tako drži??

Sobota, 12. novembra 1988, pozno zvečer
Napetost, napetost, napetost … Bo prišlo kaj 

ljudi? Kaj bodo rekli, ker ni gostov iz uredništva 
Mladine? … Ljudje kapljajo … kar precej jih je … 
Oddahnem si … Lahko bi bila dvorana prenatrpana. 
Ker pa napovedanih 
gostov ni bilo (in to se 
je seveda razvedelo), 
smo pričakovali tudi 
najslabše – in sicer 
da bo dvorana čisto 
prazna … Nazadnje pa 
je bila kar polna. Več 
je bilo tudi odraslih 
poslušalcev (tokrat 
je bil celo novinar 

 Primorskega dnevnika, neverjetno!) – pravzaprav 
jih je bilo celo več kot mladih! Pripravili smo alter-
nativni program: David Slobec o pobudi Mladinske 
sekcije Slovenske skupnosti v podporo četverici 
in za demokratizacijo v Sloveniji, Vinko Ozbič o 
Odboru za varstvo človekovih pravic v Trstu, nato 
mi, mladi! Izsledke ankete sem predstavila jaz. Ati 
(sociolog Emidij Susič, op. ur.) me je naučil pripra-
viti skoraj znanstveno anketo, naučil me je zbrati 
in obdelati odgovore – tudi s križanjem! Izračunati 
odstotke, pripraviti grafe! To bi delala vse življenje! 
Mislim, da so izidi ankete vzbudili precej zanima-
nja. Mislim, da sem jih predstavila dovolj dobro, nič 
se nisem zataknila, čutila sem, da je bila publika 
stalno pozorna na moje besede (in prav nič panike 
ni bilo pred tako zahtevnim nastopom!). Še vedno 
pa sem malo vznemirjena … No, kljub vsej smoli – 
velik uspeh! Naš majhen kamenček k ozaveščanju 
zamejstva o tem, kar se dogaja v Sloveniji!
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tudi drugje in ker sem 
bil takrat še fantin, za 
katerega so se ti dogod-
ki, ki so spremenili sliko 
celotne Evrope in sveta, 
zdeli nepojmljivo veliki, 
in ki je po glavi verjetno 
imel polno stvari, ki s 
tem sploh niso imeli 
nobene zveze, ampak 
predvsem zato, ker se 
je o takratnih političnih 
premikih v Sloveniji pri 
nas govorilo premalo. V 
družinskem krogu smo 
vedno pozorno sprem-
ljali, kaj se je dogajalo 
čez mejo, saj smo bili 
vedno zavedni Slovenci 
in nas ideja o bratstvu 
in enotnosti Jugosla-
vije nikoli ni prepričala 
ali prevzela. Vendar se 
mi zdi, da se je vsaj do 
plebiscita, ko se je 95 % 
Slovencev odločilo za 
samostojnost in neod-
visnost, v šoli skoraj ni 
govorilo o dogajanju 
(verjetno iz strahu, da se ne bi kdo od 
staršev pritoževal, da profesorji zganja-
jo politiko in da niso dovolj nevtralni), 
pa tudi naši mediji so se mi takrat zdeli 
precej plahi. Občutek sem imel, da so o 
vsem tem želeli poročati z distanco, ne-
kateri skoraj z določeno mero grenkobe, 
češ da bi itak bilo bolje, če se stvari ne bi 
spremenile.
En dogodek pa 

mi bo vedno ostal 
zelo jasno v spomi-
nu. Julija 1988 se je 
v Ljubljani stopnje-
vala napetost med 
civilno družbo in vo-
jaškim ter političnim 
vrhom SFRJ in SRS. Afera JBTZ je počila 
maja, ko so vojaške varnostne službe 
aretirale Ivana Borštnerja, ki je bil osum-
ljen, da je izdal vojaške skrivnosti Ja-
nezu Janši, ki je bil ravno tako aretiran. 

Kmalu zatem so oblasti 
priprle še časnikarja 
Mladine Davida Tasića, 
kasneje pa so obtožili 
še urednika Francija Za-
vrla. Sojenje četverici je 
povzročilo val protestov, 
ki se je čedalje večal z 
ustanovitvijo Odbora 
za človekove pravice in 
z masovnimi protesti 
in manifestacijami v 
Ljubljani, na katerih 
so Slovenci zahtevali 
demokratične reforme. 
Ko se je sojenje odvija-
lo za zaprtimi vrati na 
vojaškem sodišču na 
Roški ulici, je novinar 
Radia Trst A Danilo 
Lovrečič poročal, da se 
je večtisočglava množi-
ca zbirala na ulici pred 
sodiščem, in pripomnil, 
da pogreša prisotnost 
predstavnikov zamej-
skih Slovencev. 
Mama je ugasnila radio, 
prišla v sobo k meni in 

bratu, ter dejala: »V  Ljubljani se dogajajo 
zelo važne stvari. Bi šli jutri pogledat? Kot 
člani Slovenskega kulturnega kluba je 
prav, da smo prisotni.« Čeprav nisva ve-
dela točno, kaj se dogaja in kaj bosta afe-
ra JBTZ in proces  pomenila za  bodočnost 
naše države, sva povabilo sprejela. Še isti 
večer sva, hvala izkušnjam pisanja plaka-

tov za Klub (da, takrat 
se je plakate še pisalo 
na roke!), izdelala 
transparent, na kate-
rega sva na eni strani 
napisala »Slovenski 
kulturni klub, Trst«, 
na drugi pa podporo 
četverici.

Naslednje jutro smo sedli v mamin 
Fiat 500 in se počasi odpeljali v Ljublja-
no, kjer smo z iskanjem po zemljevidu 
in z izpraševanjem pešcev vendarle 
našli, kje se nahaja sodišče, parkirali 

»V Ljubljani se dogajajo zelo 
važne stvari. Bi šli jutri pogledat? 
Kot člani Slovenskega kulturnega 
kluba je prav, da smo prisotni.«

Tomaž in Matej 
s plakatom 
Slovenskega 
kulturnega kluba 
pred sodiščem na 
Roški cesti
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avto v čisto drugem predelu mesta ter 
se peš napotili proti manifestaciji. Ko 
smo prispeli na Roško cesto, se je pred 
nami prikazala nepričakovana scena: 
ogrom na množica je mirno protesti-
rala, pela pesmi (predvsem Janez, 
kranjski Janez), klicala slogane, brala 
transparente, ploskala, se pogovarjala 
o dogajanju, se umikala redkim av-
tom, ki so vozili po ulici, in v glavnem 
ostajala na pločnikih. Vsake toliko se je 
preko zvočnikov slišal glas voditeljev 
manifestacije, ki so množico spodbujali 
k mirnemu pristopu. Najbolj običajen 
stavek je bil: »Ne odgovarjajte na provo-
kacije generalov JLA!« Bili smo nekje na 
začetku ulice, v bližini kasarne, in ko so 
nekateri manifestanti videli, da imamo 
s seboj tudi transparent, so nas napotili 
na sredino ulice, proti vhodu v sodišče, 
kjer je bila prava gneča s transparenti 
in rdečimi nageljni. Ugotovili smo, da je 
tam, tik pred vhodom, potekal pomem-
ben ritual: vsako minuto sta dve osebi, 
včasih tudi znane ali pomembne oseb-
nosti, prijeli zastavo SRS (trobojnico z 
zvezdo), z drugo roko prikazali znani 
Churchillov »Victory« (dvignjena kazalec 
in sredinec) ter se nastavili fotografom. 
Do vhoda sicer nismo prišli, 
ker je bila res prevelika gne-
ča, vseeno pa smo se znašli 
v osrčju dogajanja. Ne vem, 
kakšna sva se z bratom zde-
la navzven, spominjam pa 
se, da sem bil zelo razbur-
jen in istočasno prestrašen. 
Nisva vedela, kaj bi naredi-
la, če bi se kam premaknila, 
kam bi se postavila. Mama 
naju je spodbudila in rekla: 
»Dvignita transparent, da 
bodo videli, da smo tudi 
mi tu.« In tako sva storila. 
In kar naenkrat so se ljudje 
malo  odmaknili od naju, 
nama naredili prostor na 
robu pločnika, ljudje na 
drugi strani ceste so naju 
začeli kazati s prstom, usul 
se je bučen aplavz, fotografi 

so pritekli od vsepovsod in naju nasli-
kali, nekdo je zaklical: »Bravo, tržaški 
Slovenci!« in aplavz je še močneje 
zabučal. Nekaj trenutkov slave sva do-
živela tudi z bratom in mama naju je z 
velikim ponosom nekajkrat fotografira-
la (zaradi pritiskajoče gneče in verjetno 
tudi ganjenosti je v slike ujela le majhen 
del transparenta, pa tudi najina obraza 
sta zatemnjena in bolj megleno vidna). 
Postavila sva se v vrsto za fotografira-
nje pred vhodom in mama je zadržala 
transparent, ki je kmalu zatem izginil, 
kajti neznan moški se ji je približal in 
jo prepričal, naj mu ga izroči, da ga bo 
držal visoko nad glavami, saj je mama 
zaradi nižje postave bila skoraj nevidna 
v množici. Fotografije pred vhodom ni-
sva doživela, saj so se pred tem odprla 
vrata in  četverica je v objemu množice, 

fotografov in varnostni-
kov stopila na ulico in se 
začela pomikati na oder, s 
katerega je nato pozdravila 
manifestante in se jim za-
hvalila. Spomnim se, kako 
je mladi Janša z ganjenim 
zlomljenim glasom rekel: 
»Kako lepo vas je gleda-
ti. Res lepo vas je takole 
gledati.« Te besede so mi v 
glavi odmevale še vso pot 
nazaj proti domu.
Tistega dne se je zgodilo 

nekaj prelomnega v zgodo-
vini Republike Slovenije, 
istočasno pa tudi v mojem 
in bratovem življenju, saj 
sva z velikim interesom 
začela slediti vsemu, kar se 
je od tedaj dogajalo v naši 
domovini.

»Usul se je bučen aplavz, fotografi 
so pritekli od vsepovsod in naju 
naslikali, nekdo je zaklical: 
"Bravo, tržaški Slovenci!" in 
aplavz je še močneje zabučal.«

Matej, mama 
Lučka in Tomaž so 
kasneje tudi 
26. junija 1991 
proslavili 
osamosvojitev 
Slovenije na 
Trgu republike v 
Ljubljani
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Ker je bil odgovor Evropske unije na krizo 
leta 2008 neučinkovit in neusklajen, so se najpo-
membnejši igralci na evropskem parketu odločili, 
da bodo tokratno krizo naslovili neposredno in z 
drugačnimi sredstvi. Voditelji držav članic so se 
zato odločili za mehkejši prijem in za ustanovitev 
solidarnostnega sklada, ki bo pomagal državam pri 
izhodu iz krize. Gre za t. i. »Next generation EU«, ki 
je vreden 750 milijard evrov.

Slovenija samo za nepovratna 
sredstva, Italija za vse
Kar 672 milijard evrov sredstev iz sklopa 750 

milijard se financira iz sklada za okrevanje in 
odpornost. Za črpanje iz tega sklada so morale 
države pripraviti 
omenjeni NOO in 
ga poslati v Bru-
selj do 30. aprila. 
Delež, za katerega 
lahko zaprosi vsaka 
država, so dolo-
čili na evropskem 
vrhu julija lani na 
podlagi podatkov 
o tem, kako je ko-
ronavirus prizadel 
posamezne države. 
Največji delež sta 
tako dobili Italija in 

Španija, Slovenijo je prvi val epidemije manj priza-
del. V tabeli smo posebej izpisali zneske, do katerih 
so upravičene nekatere večje države ter Slovenija 
in njej primerljive države (gre sicer samo za nepo-
vratna sredstva).
Podatke izpostavljamo, da bi spregovorili o raz-

ličnem načinu črpanja, za katerega sta se odločili 
Italija in Slovenija. Italija ima skupno na razpolago 
69 milijard evrov nepovratnih sredstev iz sklada 
za NOO, ob tem bi lahko prosila še za 122 milijard 
evrov posojil iz istega sklada. Slovenija ima na raz-
polago 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz 
že omenjenega sklada za NOO, potencialna poso-
jila, ki bi jih lahko črpala, iz tega sklada pa so težka 
dobre 3 milijarde evrov. Resorni minister za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač je na 

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je tisti finančni plan, ki so ga morale države članice EU 
predložiti Evropski komisiji do konca aprila, da bi lahko začele črpati sredstva iz pandemskega 
sklada, ki ga poznamo z ohlapno oznako »recovery plan«. V tem zapisu bomo primerjali italijanski 
in slovenski NOO z vsebinskega vidika, pa tudi glede na finančno konstrukcijo, ki jo državi napo-
vedujeta pri črpanju evropskih sredstev. V drugem delu se bomo posebej zaustavili pri projektih iz 
NOO, ki jih državi načrtujeta za naše območje.

Nepovratna sredstva iz sklada za NOO (v milijardah evrov)

Italija 69
Španija 70
Francija 49
Nemčija 26
Slovenija 1,8
Hrvaška 6,3
Avstrija 3,5
Madžarska 7,2
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tiskovni konferenci ob 
predstavitvi slovenske-
ga NOO pojasnil, da bo 
Ljubljana gotovo črpala 
nepovratna sredstva v 
višini skoraj 2 milijard 
evrov, do nadaljnjega 
pa da ne namerava 
izkoristiti možnos-
ti črpanja posojil. 
Černačeva izjava se 
je pojavila v naslovih 
več medijev, ki so ob-
ravnavali omenjeno 
temo nekako v slogu, 
da se Slovenija od-
poveduje milijardam 
za popandemsko 
obnovo. Kako se je pri 
črpanju teh sredstev 
opredelila Italija? V 
NOO, ki ga je izdelala Draghijeva vlada, 
piše, da bo Rim izkoristil 69 milijard 
nepovratnih sredstev, hkrati pa da 
namerava seči tudi po celotnem znesku 
122 milijard predvidenih posojil. Se torej 
Slovenija res odpoveduje dragocenim 
evropskim milijardam?

Gre za odpovedovanje 
evropskim milijardam? Ne!
Dejansko ne. Černač je jasno dejal, 

da je ta odločitev začasna in da se bo 
lahko v prihodnosti (čas je do leta 2023) 
še spremenila. Odločitev je minister 
pojasnil z argumentom, da je v tem 
trenutku za Slovenijo ugodneje izkoris-
titi državno zadolževanje z izdajanjem 
obveznic kot pa črpanje evropskih 
posojil za NOO. Pri tem je morda najbolj 
zgovorna prav primerjava z Italijo.
Najprej je treba sicer pojasniti, da še 

ni povsem jasno, kolikšne bodo obresti 
za posojila, ki jih bodo države članice EU 
sklepale v okviru NOO z ustreznimi evrop-
skimi mehanizmi. Nedvomno bo šlo za 
zelo nizko obrestno mero, pač v skladu z 
monetarno politiko, ki jo v tem trenutku 
vodi ECB, in s politiko finančne pomoči, 
ki jo organi EU zagotavljajo državam.

Na kaj morajo to-
rej biti pri tem pozor-
ne države? Odgovor 
je po svoje preprost: 
potrebno je preveri-
ti, koliko bi državno 
blagajno stalo zadol-
ževanje z državnimi 

obveznicami v primerja-
vi s potencialnim evrop-
skim zadolževa njem. 
In na tem področju je 
primerjava med Italijo in 
Slovenijo zelo zgovorna. 
Donosnost referenčne 
10-letne obveznice 
Republike Slovenije 
je ob nastajanju zapi-
sa (prvi teden maja) 
znašala 0,16 odstotka. 
Donosnost italijanskega 

enakovrednega vrednostnega papirja 
pa je bila 0,9 odstotka. Poenostavljeno: 
obresti na obveznice so za Italijo skoraj 
odstotek dražje kot za Slovenijo. Zato je 
za Ljubljano tak tip zadolževanja v tem 
trenutku precej ugodnejši. Pa še realna 
slika državnega zadolževanja. Slovenija 
je desetletne obveznice nazadnje izdala 
januarja. Obrestna mera je bila takrat 
celo negativna in je znašala -0,096 od-
stotka. To pomeni, da Slovenija kupcem 
obveznic ne bo izplačala obresti, temveč 
bodo nasprotno imetniki vrednostnih 
papirjev morali plačati slovenskemu 
finančnemu ministrstvu vrednost nega-
tivnih obresti. V primerjavi s slovensko 
negativno obrestno mero je donosnost 
italijanskih desetletnih obveznic, ki so 
bile izdane konec aprila, kotirala pri 
vrednosti 0,9 odstotka. Logično je torej, 
da je za Slovenijo pod takimi pogoji 
ugodnejše državno zadolževanje z ne-
gativnimi obrestmi, za Italijo pa črpanje 
evropskih sredstev. Upravičenost te 
logike je vsekakor potrdil tudi italijanski 
finančni minister Daniele Franco, ki je 
20. aprila pred pristojno senatno komi-
sijo dejal, da bi Italija izbrala »državno 
zadolževanje, če bi to bilo cenejše od 
evropskega«. 

»Za Slovenijo je ugodnejše 
državno zadolževanje z 
negativnimi obrestmi, za Italijo 
pa črpanje evropskih sredstev.«

Minister 
Zvone Černač
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Ozadje – Mitja Stefancic, ekonomist
OKVIR ZA RAZPOREJANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA NAMEN 
EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA OKREVANJA 

Za financiranje okreva-
nja prek instrumentov, kot je 
»Next Generation EU« si bo 
Evropska komisija v sklopu EU 
na finančnih trgih izposodila 
potrebna finančna sredstva 
po ugodnih obrestnih merah. 
Na podlagi trenutnega sta-
nja na kapitalskih trgih lahko 
ocenimo, da bo obrestna mera 
negativna, verjetno nekoliko 
nad obrestno mero, ki velja za 
nemške obveznice. V kolikor 
bi se države podale na trg 
samostojno, bi bila posojila za 
večino le-teh manj ugodna ozi-
roma povratni stroški 
bi bili v večini prime-
rov višji. Kljub temu 
se poraja vtis, da so 
države članice ne-
koliko zadržane, saj 
se trenutno mnoge 
zadolžujejo po zelo 
nizkih oz. negativnih 
obrestnih merah. 
Nov sveženj ukrepov predstavlja od-

govor na pozive Evropskega parlamenta 
glede potrebe po oživitvi in obnovi 
evropskega gospodarstva, da bi lahko 
v okviru strategije za premoščanje krize 
s ciljnimi naložbami podprli gospodar-
stvo. Strategija okrevanja je usmerjena 
v jamčenje ciljev finančne stabilnosti, 
kohezije, konkurenčnega enotnega trga 
ter za zagotavljanje po-
gojev za odporno gospo-
darsko rast. Naložbe bodo 
usmerjene v energijo iz 
obnovljivih virov, sno-
vanje rešitev na podlagi 
čistega vodika, pametno 
krožno gospodarstvo in 
v inovacije. Slednje bodo 
predstavljale podlago za 
doseganje gospodarske 

rasti. Ocenjuje se, da bo taka stra-
tegija skladna s podnebnimi in 
okoljskimi cilji Evropske unije.
Program »Next Generation EU« 

je del gospodarske prenove, ki bo 
možna na podlagi dolgoročnega 
proračuna EU. Finančna sred-
stva v sklopu okvira za okrevanje 
ločimo na nepovratna sredstva in 
na posojila v podporo naložbam, 
ki so potrebne za izvajanje institu-
cionalnih in ekonomskih reform. 
Skupni imenovalec ukrepov je 
potreba po blažitvi tako družbe-
nih kot gospodarskih posledic 
krize in seveda preprečevanje 

prekomerne stopnje 
brezposelnosti v EU, saj 
bi lahko slednja dodat-
no izostrila družbeno 
neenakost med evrop-
skimi državljani. 
Instrument »Next 

Generation EU« bo 
zaobjemal 750 milijard 
eur: 390 milijard evrov 

bodo namenili članicam v obliki nepo-
vratnih sredstev, preostalih 360 milijard 
pa bo evropskim državam na voljo v 
obliki posojil. Neenakomerna porazde-
litev resursov izhaja iz različnih družbe-
no-gospodarskih posledic pandemije v 
posameznih državah članicah, istočasno 
pa iz različnih zmožnosti obvladovanja 
šokov koronakrize. Italija in Španija bos-

ta prejeli zdaleč največji 
delež nepovratnih sred-
stev in posojil. Inves-
ticije bodo usmerjene 
v snovanje bistvenih 
izboljšav predvsem v 
zdravstvenem sektorju, 
javni upravi, na trgu 
dela, v izobraževalnem 
sistemu in posodobitvi 
ključnih infrastruktur.

»Skupni imenovalec ukrepov je 
potreba po blažitvi družbenih 
in gospodarskih posledic krize 
ter preprečevanje prekomerne 
stopnje brezposelnosti v EU.«
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Misija prihodnost pri nas
V nadaljevanju bomo primerjali smernice NOO 

in načrtovane porazdelitve sredstev v Furlaniji 
Julijski krajini ter v Sloveniji, posebej na Primor-
skem. Zato smo se obrnili na Službo vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi 
minister Zvone Černač, ter na pristojno deželno 
odbornico v FJK Barbaro Zilli. Poskušali smo najti 
skupne imenovalce oziroma skupne projekte, ki 
bi povezovali to območje. »Preuranjeno je karkoli 
napovedovati,« so nam sporočili sogovorniki, 
predvsem zaradi tega, ker mora Bruselj še odobri-
ti NOO vseh držav, tudi italijanskega in sloven-
skega. Investicij na obeh straneh meje, ki bi lahko 
pomembno vplivale na to območje, pa je več. Gre 
predvsem za področje infrastrukture. Začnimo v 
FJK. Tržaško pristanišče, ki je v zadnjih letih v pol-
nem razmahu, bo po zdajšnjih načrtih iz naslova 
NOO prejelo 400 milijonov evrov. Ta sredstva 
bodo sicer nakazali v dopolnilni sklad, ker je ta 
projekt dolgoročnejši in bi ga ne uspeli izpeljati 
do leta 2026, ko je predviden zaključek projek-
tov, vezanih na sredstva iz NOO. Pomemben 
projekt je tudi obnova tržaškega starega prista-
nišča. Za naše območje bo dalje  pomembno tudi 

 dokončanje gradnje tretjega pasu na avtocesti 
A4 in železniš kih prog , ki so tudi del čezmejnih 
koridorjev.
Če pogledamo na slovensko stran, lahko v 

vsakem poglavju NOO opazimo podpoglavje 
o čezmejnih projektih, ki pa večinoma še niso 
dorečeni. V načrtu, ki ga je predstavila slovenska 
vlada, imamo vsekakor nekaj projektov, ki so 
zanimivi tudi za to področje. Predvideno je 
izboljšanje odseka Ljubljana–Divača, kar bo 
postalo posebej zanimivo ob sočasni gradnji 
drugega tira Koper–Divača. To je seveda 
potrebno gledati v luči konkurenčnosti koprskega 
pristanišča. Druga železniška povezava, ki jo 
Slovenija namerava okrepiti, je Ljubljana–
Jesenice–državna meja. To se neposredno 
povezuje torej z učinkovitejšim prometom na 
železnicah. O tem beremo v slovenskem NOO tudi 
v podpoglavju »digitalizacija železniške in cestne 
infrastrukture«, ki bo z uvedbo sistema ETCS (Eu-
ropean train control system) omogočila čezmejni 
železniški promet brez ustavljanja vlakov na meji 
in posledično zmanjšala potovalni čas in stroške.

6 stebrov Sklada za okrevanje in obnovo
Vsaka država članica je v okviru priprav svojega NOO morala upoštevati 6 stebrov, na katerih 

temelji omenjeni Sklad
• Zeleni prehod – prvi steber izhaja iz osrednjega projekta zdajšnje Evropske komisije (Green 

new deal), po katerem mora EU do leta 2030 zmanjšati izpuste CO2 na raven 55 odstotkov v 
primerjavi z letom 1990 in jih izničiti do leta 2050. V tem primeru gre torej za investicije v zmanj-
šanje izpustov in v obnovljive vire energije.

• Digitalna preobrazba – v ta steber mora vsaka država vložiti najmanj 20 odstotkov pridobljenih 
sredstev. Z digitalizacijo naj bi se ustvarila učinkovitejše gospodarstvo in vitkejša javna uprava. 
To naj bi temeljilo na vse dostopnejših in čedalje hitrejših internetnih povezavah.

• Pametna, trajnostna in vključujoča rast – ta steber narekuje investicije v socialno pravičnost 
in v trg dela. Govorimo o enakih možnostih, tudi ko gre za dostop do trga dela in za delovne 
pogoje, za dostop do zdravstvenega zavarovanja.

• Socialna in teritorialna kohezija – v tem primeru gre za zmanjševanje neenakosti med posa-
meznimi regijami oziroma med urbanimi in podeželskimi območji.

• Zdravje, gospodarska, družbena in institucionalna odpornost – steber, ki sili države v graje-
nje »obrambnega sistema« za odpornost proti novim ekonomskim šokom. Tukaj je tudi poglav-
je o investiciji v zdravstveni sektor.

• Politike za naslednjo generacijo – sredstva iz tega stebra so namenjena izboljšanju izobraže-
valnega sistema posameznih držav in vključevanja mladih v svet dela.
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Pogovor/Barbara Zilli, odbornica FJK za finance

NA TEM BOMO GRADILI PRIHODNOST NAŠE DEŽELE 
V NASLEDNJIH 20 LETIH

Kako ocenjujete delež NOO, ki naj 
bi ga investirali v projekte v Furlaniji 
Julijski krajini, glede na celotni zne-
sek, ki ga bo prejela Italija?
Italija je zaprosila za črpanje 191,5 

milijarde evrov iz sklada za NOO. Pri 
tem bo 68,9 milijarde evrov nepovratnih 
sredstev in 122,6 milijarde evrov posojil. 
V tem trenutku ne vemo še 
natančno, kolikšen delež bo 
pripadel naši deželi, ker je 
bil italijanski NOO šele pred 
kratkim poslan v Bruselj in 
so vsakršne ocene v tem 
trenutku še nekoliko preu-
ranjene. Furlanija Julijska 
krajina je vsekakor pripra-
vila sklop projektov, katerih 
vrednost je skupno 9,5 mi-
lijarde evrov. Če temu zne-
sku prištejemo še sredstva, 
za katera so zaprosile posa-
mezne občine, govorimo o 
13 milijardah evrov. Na tem 

bomo gradili prihodnost naše dežele v 
naslednjih 20 letih. Deželna uprava bo 
ob tem zagotovila finančna sredstva za 
zagon investicij, ki bodo dopolnjevale 
državni načrt. Vsemu temu bomo dodali 
še sredstva iz sklada za kohezijsko politi-
ko za obdobje 2021–2027.

Načrt FJK predvideva, 
da boste pomemben delež 
sredstev iz NOO porabili za 
okrepitev področja in-
frastrukture. Gre za sektor, 
ki je bil v zadnjih letih dele-
žen precejšnje rasti. V mislih 
imam novo svilno pot, brez-
carinsko območje v tržaškem 
pristanišču, povečanje in 
okrepitev logističnih središč 
in tretji vozni pas na dežel-
ni avtocesti A4. Kakšna bo 
torej dodana vrednost novih 
sredstev, ki jih boste usmerili 
v infrastrukturni del?

Minister Černač: Čezmejni projekti bodo, a trenutno je 
napovedovanje izvajanja NOO še nekoliko preuranjeno

Na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, smo 
naslovili nekaj vprašaj v zvezi s strategijo pri porazdelitvi sredstev iz NOO primorski regiji in območju 
na meji med Italijo in Slovenijo ter čezmejnim projektom. Zanimalo nas je, kateri bodo osrednji pro
jekti, ki bodo deležni financiranja iz NOO na Primorskem. Dalje smo vprašali, ali so med načrtovanimi 
čezmejnimi projekti tudi taki (predvsem na področju digitalizacije), ki vključujejo Furlanijo Julijsko 
krajino in Italijo. Zanimalo nas je nazadnje, kako bi na obmejno območje vplivala izboljšava železniške 
infrastrukture na progah Ljubljana–Divača in Ljubljana–Jesenice. Iz vladne službe, ki jo vodi minister 
Černač, so nam poslali naslednji odgovor:
NOO je v prvi vrsti reformni dokument in je oblikovan za teritorij celotnega območja Slovenije, tako 

da v fazi njegove priprave praviloma nismo identificirali projektov v posameznih regijah in o oceni skup-
ne vrednosti teh projektov v tem trenutku ni mogoče govoriti. Predvsem ukrepi, ki niso t. i. infrastruk-
turne narave, bodo pomembni za razvoj celotnega območja države, sredstva pa se bodo v glavnem 
dodeljevala preko javnih razpisov. Za infrastrukturne projekte pa velja, da jih bomo umeščali tja, kjer so 
v prostoru/regiji prepoznane specifične potrebe. 
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Področje infrastrukture bo med de-
želnimi projekti prejelo največ sredstev, 
kar 3,3 milijarde evrov. V tem poglavju je 
tudi več naših projektov. Zgradili bomo 
drugi tir med Vidmom in Červinjanom. 
Pomembna sta seveda tudi tretji voz-
ni pas na avtocesti A4 in dograditev 
deželnega cestnega omrežja. V mislih 
imamo dalje tudi logistično območje 
z ugodnostmi za podjetja, ki bi služilo 
potrebam tržaškega pristanišča. Med 
pomembnejšimi projekti je še ures-
ničitev novega deželnega logističnega 
centra z novimi železniškimi terminali 
in z okrepitvijo obstoječih. V tem okviru 
želimo uresničiti še 
logistični »smart di-
strict« in usposablja-
nje človeških virov. 
Načrti bodo dali 
zagon celotni deželi 
v obliki pozitivne-
ga domino efekta. 
Izboljšava povezav 
s tržaškim prista-
niščem in ustanovitev infrastrukturnih 
območij se bo poznala tudi na tistih ob-
močjih Furlanije, ki so zelo oddaljena od 
Trsta. Naša dežela je dalje strateška tudi 
za promet s srednjo Evropo. Tudi ta vidik 

lahko pridobi na pomembnosti samo z 
okrepitvijo infrastrukture.

Kakšen bo učinek sredstev iz NOO 
na krajevno stvarnost in na majhne 
realnosti? V mislih imam posamezne 
občine in gorata območja, kjer je čutiti 
pomanjkanje storitev in od koder se 
ljudje čedalje bolj selijo.
NOO prinaša nov zagon v deželno 

gospodarstvo, za posamezna območja 
in za podjetja. Gre za dediščino, ki jo 
puščamo mlajšim rodovom. Po zaslugi 
pandemije smo ponovno začeli odkrivati 
periferijo, počasni turizem in naravne 

lepote, ki jih imamo doma. 
Tudi ta vidik je potrebno raz-
viti, ker je naša dežela bogata 
z biotsko raznovrstnostjo in s 
številnimi priložnostmi za vse, 
ki ljubijo naravo. Ko se bomo 
spet lahko prosto gibali, 
bo turizem pomemben vir 
predvsem za gorata območja 
in periferijo. Potrebno bo 

izboljšati vodovodne storitve za ljudi 
in podjetja. To bo zmanjšalo potrato 
naravnih virov, hkrati pa bo tako mogo-
če bolje zagotoviti varnost teritorija v 
primeru ujm, ki jih ustvarjajo klimatske 

Poleg prometnih povezav, ki ste jih že identificirali, v dokumentu načrtujemo tudi izgradnjo javnih najem-
nih stanovanj v skladu z načrtom Stanovanjskega sklada RS, domov za starejše občane, infekcijskih klinik v 
Ljubljani in Mariboru, kanalizacijskih sistemov, vodovodov, sistemov poplavne varnosti itd., seveda pa mora-
jo biti vsi projekti, ki jih bomo lahko podprli s sredstvi NOO, v naslednjih mesecih pripravljeni na izvedbo.
V sklopu projektov NOO, ki so namenjeni povečanju zmogljivosti železniške infrastrukture, sta pro-

jekta, ki ju navajate, namenjena nadgradnji prog na vseevropskem prometnem omrežju. Oba sta zelo 
pomembna za obvladovanje dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji ob upoštevanju trajnostne mobilno-
sti. Investicija na odseku Ljubljana–Preserje–Brezovica je pomemben element za izboljšanje prometne 
povezave Primorske z osrednjo Slovenijo in je tudi del dveh TEN-T koridorjev, ki potekata preko Slovenije. 
Z izvedbo obeh projektov pričakujemo tudi izboljšave pri čezmejnem tovornem prometu, saj povezujeta 
jedrno pristanišče Koper na eni strani in na drugi Republiko Avstrijo ter preko nje najpomembnejše slo-
venske gospodarske partnerje na Bavarskem.
Slovenija bo v okviru komponente Digitalna transformacija gospodarstva sodelovala pri izvedbi treh 

čezmejnih projektov oz. projektov, v katerih sodeluje več držav članic EU. Ti projekti so: projekt skupne 
evropske infrastrukture podatkov in storitev, EBSI in projekt s področja mikroelektronike. Izvedbeni organ 
za Slovenijo je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v projektih bo poleg drugih držav predvi-
doma sodelovala tudi Italija.

»Področje infrastrukture bo 
prejelo največ sredstev. 
Načrti bodo dali zagon 
celotni deželi v obliki 
pozitivnega domino efekta.«
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spremembe. Tak primer je bilo neurje 
Vaia septembra 2018. Pomoč bo lahko 
prejel tudi kmetijski sektor s sofinanci-
ranjem za družinska podjetja, za mlade 
podjetnike in z ustvarjanjem ugodnih 
pogojev za generacijsko zamenjavo. 
Prva postavka pa bo tudi v kmetijstvu 
krožna in trajnostna ekonomija. Če go-
vorimo o goratih območjih, bo potrebno 
zapolniti vrzel, ki jo predstavlja pomanj-
kanje ustrezne digitalne opremljenosti 
s posegi za vzpostavitev hitre internetne 
povezave in tehnologije 5G.

Digitalizacija je med primarnimi ci-
lji, ki jih prinaša NOO. Kakšno stopnjo 
digitalizacije si torej lahko obetamo in 
na katerih področjih?
Digitalizacija postaja temeljna po-

stavka našega življenja. To smo lahko 
opazili v zadnjem letu, ko smo morali 
masovno delati od doma in ko smo 
morali izpeljati celo pouk na daljavo. 

Smart working 
in pouk od doma 
ne smeta postati 
nova normalnost, 
zavedati pa se 
moramo, da sta 
rešilna bilka, ki 
jo lahko izkori-
stimo v trenutku 

potrebe. Zato moramo izpeljati proces 
digitalizacije, ki bo temu primeren.
Z novimi sredstvi želimo debirokra-

tizirati sistem in mu dati vitkejšo obliko. 
Zajamčiti moramo modernizacijo stori-
tev za naše ljudi. Razvili bomo storitve, 
ki bodo omogočale interoperabilnost 

podatkovnih zbirk. Viden rezultat tega 
bo poenostavljeno sodelovanje z javno 
upravo na primeru vlaganja doku-
mentacije. Da bomo lahko to izpeljali, 
moramo poskrbeti za okrepitev in 
zavarovanje administrativnih podatkov-
nih baz na ravni celotne dežele z novo 
podatkovno bazo v oblaku. Podobno 
razmišljanje velja tudi za zdravstvo. 
Nekatere šibkosti tega področja, ki jih je 
razkrila pandemija, lahko premagamo 
z ustrezno digitalizacijo. Informacijski 
sistem mora dalje priskočiti na pomoč 
tudi kulturi in turizmu. V ta namen 
nameravamo začeti s projektom digi-
talizacije naše kulturne dediščine in 
uvedbo vitkejših postopkov za spletno 
informiranje o delovanju gledališč in 
muzejev, pa tudi za rezervacijo kart in 
obiska. Financirali bomo tudi investicije 
podjetij, ki se ukvarjajo s kulturo. Vselej 
moramo imeti namreč v mislih tudi leto 
2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica 
Evropska prestolnica kulture.

Kdaj boste objavili prve razpise v 
zvezi z NOO in na katerih področjih?
Evropski komisar za finance Johan-

nes Hahn je napovedal, da bodo države 
članice, ki jim bo Evropska komisija 
potrdila NOO, lahko prejele julija prvi 
avans sredstev iz sklada Next genera-
tion EU v višini 13 odstotkov, nasled-
nji obroki pa naj bi bili na razpolago 
septembra. O primernosti NOO prvega 
sklopa držav, v katerem bosta tudi Itali-
ja in Slovenija, naj bi se Komisija izrekla 
18. junija. V Italijo naj bi poleti lahko 
prejeli 45 milijard evrov omenjenih 
sredstev. Ob teh postavkah bi razpise 
lahko objavili že pred jesenjo. Italija naj 
bi v tem sklopu porabila 13,79 milijar-
de evrov že letos za investicije v 105 
projektov. V letoš njem letu bo največji 
delež naložb šel v program spodbud 
»Tranzicija 4.0« in v sklad za izvoz, s 
katerim upravlja Simest. Milijardo in 
100 milijonov bodo namenili občinam, 
njihovi energetski izboljšavi in obnovi 
šolskih poslopij. Menim, da bodo prvi 
razpisi prav na teh področjih.

»Digitalizacija postaja 
temeljna postavka našega 
življenja. To smo lahko 
opazili v zadnjem letu.«
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Roman Globokar                                                                                        

POLITIKA 
KOT OBLIKA LJUBEZNI

Ko sem učil v gimnaziji, sem uro o krščanski 
družbeni etiki začel z vprašanjem, ali je politik 
lahko svetnik. Skoraj vedno sem dobil negativen 
odgovor. Za podkrepitev takega pogleda so dijaki 
navajali, da je v politiki nemogoče biti pošten. Zato 
me tudi ni presenetilo, ko se je samo tu ali tam 
pojavila kakšna roka, ko sem jih vprašal, kdo izmed 
njih se namerava aktivno vključiti v politično živ-
ljenje. Takšno čutenje je odraz širšega stanja glede 
vrednotenja politike v Sloveniji. Raziskave javnega 
mnenja že vrsto let kažejo, da ljudje med vsemi 
institucijami najmanj zaupajo prav politiki. Marca 
2021 je kar 83 odstotkov vprašanih odgovorilo, da 
ne zaupajo politikom. Gre za alarmanten poda-
tek, saj gre za ljudi, ki vodijo družbeno življenje in 
od katerih je v veliki meri odvisna usoda vsakega 
izmed nas. Še posebej v tem času splošne krize, ko 
potrebujemo zaupanje v tiste, ki nas vodijo.
Predstavljajte si ladjo, na 

kateri velika večina potnikov ne 
zaupa mornarjem in kapitanu, 
da jih bodo varno pripeljali 
čez razburkano morje. Takšno 
nezaupanje vzbuja dodatne 
strahove in predstavlja nevar-
nost za zdrs v popoln kaos. Za 
umiritev stanja je nujno potreb-
no širše zaupanje v vodstveno osebje. Še posebej 
v časih krize potrebujemo trdne, preudarne in 
zaupanja vredne politike. Skupaj z navdihi papeža 
Frančiška v okrožnici Vsi smo bratje bomo razmiš-
ljali, na kakšen način naj kristjani prispevamo k 
prenovi političnega življenja po pandemiji.
Tudi papež Frančišek ugotavlja, da je »za marsi-

koga danes politika grda beseda« (FT 176), in 
priznava, da je v politiki marsikaj slabega in nečed-
nega (korupcija, nespoštovanje zakonov, neučinko-
vitost, iskanje lastnih koristi, služenje partikularnim 
interesom …), vendar poudarja, da svet brez dobre 

politike ne more najti poti k vesoljnemu bratstvu in 
svetovnemu miru. Za boljši svet za vse ljudi nujno 
potrebujemo dobre, sposobne in plemenite politi-
ke. Politika je po papeževih besedah »zelo visoka 
poklicanost, ena od najdragocenejših oblik ljubezni 
do bližnjega, ker išče skupno dobro« (FT 180). »Po-
litična ljubezen« predstavlja preseganje individu-
alistične miselnosti in omogoča, da delamo dobro 
drugim na strukturni ravni. Slednje je nazorno 
opisano z naslednjima primeroma: »Če pomagamo 
starejšemu človeku pri prečkanju reke – to je 
resnična ljubezen –, politik poskrbi za most, in tudi 
to je ljubezen. Če pomagamo drugemu s tem, da 
ga nasitimo, bo politik poskrbel za novo delovno 
mesto in tako izpolnil vzvišeno nalogo ljubezni, ki 
plemeniti njegovo politično delovanje.« (FT 186) 
Ljubezen do bližnjega zahteva delovanje na obeh 
ravneh: na osebni ravni neposredne pomoči ljudem 

v stiski in na politični 
ravni zagotavljanja 
pravičnih družbenih 
struktur, ki omogočajo 
vsakemu posamezniku 
dostojno življenje.
Konkretne izkušnje 

pa kažejo, da premnoge 
oblike političnega živ-

ljenja ne zagotavljajo dostojnega življenja vsakega 
posameznika in ne spodbujajo skupnega dobrega, 
ampak so usmerjene zgolj v ustvarjanje privilegi-
jev za določeno družbeno elito. Na globalni ravni 
papež Frančišek opaža dva politična toka, ki ovirata 
oblikovanje bolj pravičnega in povezanega sveta: 
populizem in liberalizem. Oba trenda onemogoča-
ta oblikovanje »odprtega sveta, v katerem bi bilo 
prostora za vse, tudi najslabotnejše, in bi spoštovali 
različne kulture« (FT 155). Papež ne nasprotuje 
zdravi pripadnosti lastnemu narodu niti ne svobod-
nemu tržnemu gospodarstvu in zasebni iniciativi. 

»Za boljši svet za vse 
ljudi nujno potrebujemo 
dobre, sposobne in 
plemenite politike.«
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Kritičen pa je do nezdravega populizma, 
ki politično izkorišča ljudsko kulturo za 
lastno korist in trajno oblast ter podpi-
huje sovraštvo do drugačemislečih. Prav 
tako je kritičen do tistih neoliberalnih 
pogledov, ki zagovarjajo stališče, da bo 
svobodno tržno gospodarstvo rešilo vse 
družbene probleme. »Krhkost svetovnih 
sistemov nas je ob pandemiji opozorila, 
da ni mogoče vsega rešiti s svobodo trga 
in da bomo poleg rehabilitacije zdrave 
politike, ki ne bo podvržena finančnemu 
diktatu, morali človeško dostojanstvo 
zopet postaviti v središče ter na tem 
stebru zgraditi drugačne družbene 
strukture, ki jih potrebujemo.« (FT 168) 
Papež sicer zagovarja zasebno iniciativo, 
svobodo trga in podjetnost, ob tem pa 
poudarja tudi skrb za skupno 
dobro, solidarnost in posebno 
pozornost do ubogih. Odločilno 
merilo za oblikovanje boljše 
politike je po Frančišku skrb za 
uboge in najšibkejše v družbi. 
Pri iskanju političnih rešitev 
bi nas moral voditi pogled na 
uboge in ne zgolj »brezdušni 
pragmatizem«. »Naloga politikov 
je, da prevzamejo skrb za šibke, 
za šibke narode in ljudi. Zavze-
manje za šibke pomeni moč in 
mehkobo, pomeni boj in rodovit-
nost nasproti funkcionalistične-
mu in privatističnemu vzorcu, ki 
neizprosno vodi v ‚kulturo odme-
tavanja‘. Pomeni biti navzoč v 
najbolj obrobnih in tesnobnih 
okoljih in jih potrpežljivo maziliti 
z dostojanstvom.« (FT 188) V tem 
kontekstu papež spregovori celo 
o pomenu nežnosti v politiki. 
»Sredi političnega dela nas 
morajo ganiti najmanjši, najsla-
botnejši, najrevnejši: ‚pravico‘ 
imajo, da se oklenejo naše duše 
in srca.« (FT 194)
Papež Frančišek ne oblikuje 

svojega političnega sistema, ne 
opredeljuje se med kapitaliz-
mom in socializmom, ne prisega 
na »levo« ali »desno« politično 

opcijo, ampak nas spodbuja k zdravemu 
ravnotežju med zagovarjanjem posamez-
nikove svobode (avtonomija) in prizade-
vanjem za oblikovanje skupnega dobrega 
(solidarnost) s posebno pozornostjo za 
uboge v družbi.
Želim si, da bi tudi med nami vzklili 

»družbeni poeti«, o katerih govori papež, 
ki bodo sejalci sprememb in pobudniki 
procesov, ki bodo povezovali ustvarjalne 
iniciative posameznikov v skupni blagor 
vseh. Želim si, da bi se politiki povzpeli 
po lestvici zaupanja med ljudmi. Potre-
bujemo dobre politike! Naj zaključim 
s pozitivno papeževo mislijo: »Dobra 
politika povezuje ljubezen z upanjem in 
zaupanjem v zaloge dobrega, ki so, vsemu 
navkljub, skrite v srcih ljudi.« (FT 196)

Z raziskavo Ogledalo Slovenije družba Valicon meri stopnjo zaupanja v institucije in 
poklice v Sloveniji. Zaupanje meri na štiristopenjski lestvici, od »sploh ne zaupam« 
in »bolj ne zaupam«, do »bolj zaupam« in »zelo zaupam«. Stopnjo zaupanja dobimo 
z izračunom razlike med prvima in drugima dvema odgovoroma. Pozitivna stopnja 
zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (»bolj zaupam« in 
»zelo zaupam«) višji, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi 
bila stopnja enaka 100, nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh 
ne zaupajo. V tem primeru bi bila stopnja zaupanja  100. (Vir: Valicon, Ogledalo 
Slovenije, marec 2021: Zaupanje v institucije in poklice, https://www.valicon.net/
sl/2021/03/valiconogledaloslovenijemarec2021ii/)
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V dobrem letu dni so se poslovili kar 
trije moji dobri znanci in sodelavci: Bert 
Pribac (1933), Pavle Borštnik (1925) in 
pred kratkim še France Pibernik (1928). 
Vsakdo izmed njih je bil nekaj posebne-
ga in vsi so s seboj odnesli veliko neures-
ničenih načrtov in ogromno vedenja ter 
podatkov, ki so nam za vedno izgubljeni.
S prof. Francetom Pibernikom me je 

vezalo skoraj 40 let raziskovalnega dela. 
Bil je tako rekoč redni obiskovalec NUK-a, 
Rokopisne zbirke in Zbirke tiskov Sloven-
cev, ki živijo izven Republike Slovenije 
(nekdanjega D-fonda). Pri svojem razis-
kovalnem delu je bil neumoren in nikoli 
ni odnehal na pol poti. Vsaki, še tako 
obrobni stvari je hotel priti do konca. 
Žal so bili najini stiki vedno omejeni na 
prostore knjižnice, ali pa so se najine poti 
križale na kakšni prireditvi, simpoziju ali 
proslavi. Danes mi je zelo žal, da si najinih 
pogovorov nisem sproti zapisovala in jih 
dokumentirala, saj bi se tako ohranilo 
veliko zanimivih podatkov. Zlasti v letu 
pandemije, ko smo bili vsi omejeni pri 
medsebojnih stikih in pri gibanju po drža-
vi, sva se večkrat slišala po telefonu.
Lansko jesen mi je ves navdušen 

razlagal, da je tik pred izidom njegova 
knjiga o sošolcu s klasične gimnazije v 
Ljubljani dr. Antonu Drobniču (pri Druži-
ni) in da naj bi v letu 2021, ko praznuje-
mo 100-letnico rojstva Franceta Balanti-
ča, izšlo več njegovih prispevkov o tem 
nesrečnem pesniku. Žal ga je bolezen 
(covid-19) presenetila sredi dela in mu 
za vedno zaprla trudne oči. Za njim ža-
lujeta hčerki Marija in Barbara, medtem 
ko sta se poslovila prvorojeni sin Andrej 

že leta 2001 in žena Jolanda leta 2019. 
Že pred mnogimi leti ga je zelo prizadela 
smrt starejšega brata Avguština (1920–
1956), duhovnika in vzornika, ki se je 
pridružil povojnim slovenskim begun-
cem in za posledicami bolezni umrl na 
Tirolskem. Kljub številnim težavam okoli 
prekopa mu je na koncu uspelo, da so 
ga prepeljali v domačo faro v Komendo. 
Njemu v slovo je zapisal besede: »Moj 
brat, / ki hodi pota pred menoj, / je prst, 
/ je marmor z zlatim robom. / Ne more 
reči bratovskih besed.« (Pesniška zbirka 
September, str. 61.) Posvetil mu je tudi 
posebno knjigo Moj brat Avguštin (2002).
V lepem spominu pa bo ostal števil-

nim prijateljem, sodelavcem in dijakom, 
ki jih je poučeval slovenščino na kranjski 
gimnaziji.
France Pibernik se je rodil 2. septem-

bra 1928 v Suhadolah pri Komendi v 
številni kmečki družini. Že v rani mla-
dosti si je na slamoreznici poškodoval 
desno roko in bil tako primoran pisati z 
levo roko, kar ga je morda  preusmerilo 

POSLOVIL SE JE 
IZJEMEN LITERARNI RAZISKOVALEC
France Pibernik, 1928–2021

Rozina Švent

Marija Cenda, 
Zorko Simčič in 
France Pibernik 
v Društvu 
slovenskih 
izobražencev  
21. 5. 2007
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iz umetniškega v literarno ustvar-
janje. Toda svoji prvi ljubezni 
(umetnosti) se ni nikoli odpo-
vedal. Vse življenje je rad risal 
in vedno poskrbel, da so bile 
njegove knjige skrbno likov-
ne opremljene. To še posebej 
velja za njegove pesniške zbirke 
(ilustrirala sta jih, recimo, Janez 
Bernik in Matjaž Vipotnik), zadnje 
knjige pa so krasile slike in risbe 
iz sinove zapuščine.
Zaradi vojne je bilo Piberniko-

vo šolanje zelo pestro. Osnovno 
šolo je obiskoval najprej v Ko-
mendi, nato v bližnjem Kamni-
ku in celo v Kranju. Po končani 
osnovni šoli se je najprej vpisal 
na klasično gimnazijo v Ljubljani, 
maturiral pa je leta 1949 na gimnaziji v Kranju in se 
po maturi vpisal na študij slavistike in književnosti, 
ki ga je končal z diplomo leta 1955. Njegova profe-
sorska pot se je začela v Novi Gorici in nadaljevala 
na nižji gimnaziji na Dobrovem v Goriških brdih. Že 
kmalu, leta 1958, je postal profesor na gimnaziji v 
Kranju, kjer je ostal vse do upokojitve leta 1990.
Njegov ustvarjalni opus je zelo obsežen in 

raznovrsten. V podatkovni zbirki Cobiss je kar 716 
zadetkov, od tega je knjižnih publikacij 173. Po duši 
je bil predvsem pesnik, zato se je nekako »najbolj 
ujel« z mladimi, prekmalu umrlimi in prezrtimi pes-
niki (Balantič, Hribovšek, Peterka, Piščanc, Klarič, 
Grozde, Bračko itd.). Zlasti po upokojitvi se je z vso 
raziskovalno vnemo posvetil literarni zgodovini in 
esejistiki. V zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov 
in pisateljev je uredil kar pet opusov modernih 
slovenskih pesnikov: Anton Vodnik, Jože Udovič, 
France Balantič, Ivan Hribovšek in Vladimir Truhlar. 
Vsak opus je sklenil tudi s pregledno monografijo. 
In prav pri raziskovanju teh pomembnih avtorjev je 
moral velikokrat iskati nove podatke tudi v zamej-
stvu in zdomstvu. Neizmerno se je razveselil, ko 
je NUK pred leti dobil v hrambo bogate arhive dr. 
Tineta Debeljaka, dr. Jožeta Velikonje in dr. Rada 
Lenčka, ter ob tem žalostno potožil: »Vse to gradivo 
bi moralo priti v domovino že pred 40 leti!« S to ugo-
tovitvijo se lahko samo strinjam. Tako njemu kot 
številnim drugim uporabnikom bi bila prihranjena 
marsikatera pot.
Kot literarni raziskovalec in kritik je že zelo 

zgodaj posegel tudi na področje, ki se mu je velika 

večina literarnih zgodovinarjev 
v matični Sloveniji raje izognila 
(častna izjema je bila pokojna 
dr. Helga Glušič), v svet pozab-
ljenih in zamolčanih literarnih 
ustvarjalcev, predvsem tistih, ki 
so leta 1945 zapustili domovino 
(Karel Mauser, Ludve Potokar, dr. 
Vladimir Kos, Mirko Javornik, dr. 
Metod Turnšek in drugi).
Nekaj posebnega je knjiga 

Dohojene stopinje, Pogovori in 
dokumenti 2000–2018, ki sta jo 
skupaj »napisala« France Pibernik 
in Zorko Simčič. Pravzaprav gre 
za knjigo Pibernikovih vprašanj in 
Simčičevih odgovorov, skupno jih 
je kar 340, kar je prava posebnost 
in pravzaprav rekord v našem 

prostoru (najdaljši intervju!). Prav ob postavljanju 
konkretnih vprašanj intervjuvancu se razkrije Piber-
nikovo izredno široko poznavanje tako slovenske kot 
svetovne literature. Nekaj posebnega pa so bile že 
njegove tri zgodnje knjige literarne korespondence 
s sodobnimi pesniki Med tradicijo in modernizmom 
(1978) in Med modernizmom in avantgardo (1981) ter 
sodobnimi pripovedniki Čas romana (1983).
Pibernik je napisal tudi dve knjigi spominov: 

Začudene oči otroštva (2008) in Drobci zamolklega 
časa (2014).
Za svoje raziskovalno in ustvarjalno delo je 

prejel tudi veliko pohval in priznanj: med drugim 
skupaj z ddr. Natašo Golob in menoj tudi Trubar-
jevo priznanje (2009) za prispevek k varovanju, 
ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne 
kulturne dediščine, ki ga podeljuje NUK. Leta 2013 
pa je postal častni občan Mestne občine Kranj. Bil 
je tudi član Društva slovenskih pisateljev in Slo-
venskega centra Pen ter častni član Slavističnega 
društva Slovenije. 
Naj ta prispevek zaključim z zadnjim delom 

njegove pesmi Prag sončnega nomada (iz pesniške 
zbirke Ravnina, 1968):

Odšel sem. / In puščam upepeljen dom / florja
nom črnim velikega veka, / prepuščam slavo jim 
jeklenih rok / in vračam se tja, / kjer se nikoli ne rodiš 
/ in kjer nikoli ne umreš. / Kjer si, ne del nečesa, / am
pak atom vsegà. / Kjer beli dom je hkrati črni dom. / 
Kjer je obraz en sam, / a hkrati ni obraz. / Tja v mag
mo, / kjer si, ne del nečesa, / ampak atom vsegà, / se 
vračam, // da vrnem sebe soncu, / zemlji, / zraku.

Predstavitev monografije Alojza 
Rebule v Finžgarjevem domu na 
Opčinah 26. 10. 2019
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Ne spomnim se, kdaj  sem se prvič 
srečal s Francetom Pibernikom. Moralo 
je biti v času, ko sem bil na Delu novinar 
in pozneje urednik kulturne rubrike 
pred osamosvojitvijo: ob meni je bil 
prepričljiv sodelavec pri vrednotenju in 
publiciranju zdomske/eksilne pa tudi v 
Sloveniji ustvarjene literature – enako 
tudi kot avtor besedil o tej književnosti, 
namenjenih objavi v taistem Delu. Bil je 
stvaren, objektiven presojevalec piscev 
in njihovih del z merili, ki so upravičeva-
la izid v Sloveniji.
Najina srečanja so postala pogostej-

ša zlasti ob pripravi moje knjige Dvoj
ni svet, ki je izšla leta 2009 pri celjski 
Mohorjevi založbi, kjer je bil (če se prav 
spomnim) član ali celo predsednik 
uredniškega odbora. Veliko sva govo-
rila o tem rokopisu, kakor sva pozneje 
govorila o mojih poznejših tipkopisih 
kot seveda o njegovih, ki so bili mnogo 
številnejši. Zdi se mi, da je čutil potrebo, 
da jih s kom »predebatira«. 
Kot poseben problem pa je v prvih 

letih po osamosvojitvi čutil pomanjka-
nje ustreznega glasila, kjer bi se lahko 
neovirano objavljalo kakovostne tekste 
z vrednostim sistemom, temelječim na 
duhovnih temeljih antično-krščanskega 
izročila: torej nekak pendant Delovim 
Književnim listom. Mislim, da sva v ta 
namen na njegovo pobudo dvakrat obis-
kala vodstvo tednika Družine, kjer smo 
govorili o možnosti za izhajanje kulturne 
priloge tega tednika. Ko je potem maja 
2010 izšla 1. številka Slovenskega časa, 
je bil med sodelavci, sicer pa je to bila 
priloga, v kateri je v teku let objavil celo 

vrsto člankov, ki so prinašali njegova 
vedno nova odkritja o avtorjih in njiho-
vih stvaritvah, ki jih je nekdanji režim 
bodisi izločal iz domače javnosti bodisi 
njihovim piscem ni bil naklonjen.
V letih po izidu priloge sva se dosti 

srečevala v ljubljanski kavarni Union, 
k nama pa so vse pogosteje prisedali 
literati od blizu in daleč. Med prvimi sta 
bila avtorja  najstarejše in mlajše srednje 
generacije: izjemni pisatelj Zorko Sim-
čič in sublimni pesnik in esejist Brane 
Senegačnik – iz Trsta pa se nam je včasih 
pridružil založnik in kulturnik Marij Maver. 
V sproščenem vzdušju je Pibernik pogos-
to imel glavno besedo, saj nas je sezna-
njal z zanimivostmi iz del in življenja 
zamolčanih avtorjev, ki jih je odkril, 
študiral ali mu je pomembne informacije 
o njih posredoval ta ali oni sodelavec/
sodelavka. Njego-
vo pripoved sem 
doživljal kot radost 
raziskovalca, ki neko 
dejstvo spočetka 
pogreša, a ga včasih 
tudi po srečnem 
naključju odkrije 
bodisi sam, ali mu 
ga kdo posreduje – 
in je zato prijetno, o 
vsem tem obveščati 
druge. Tedaj je (bil) 
ves zgovoren in v 
dvojnem zadovolj-
stvu: ker je odrešil 
avtorja pozabe in 
zadovoljil sebe kot 
raziskovalca.

Jože Horvat

»MALO DOMOLJUBJA, 
NEKAJ DOMOTOŽJA 
ZA NAŠO MILO DOMOVINO.«
Ob slovesu Franceta Pibernika

France Pibernik  
v Trstu   
22. 6. 1992
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Piberniku pri njegovem delu, vključno z ured-
niškim, ni šlo toliko za reševanje kakšnih literar-
no-teoretskih vprašanj, ampak predvsem za kom-
pletiranje osebnih biografij in opis pogojev, zaradi 
katerih je kdo pisal, kakor je pisal. In kako je pisal. 
Interes za to vrsto raziskovanja mi je večkrat ute-
meljeval z dejstvom, da umetnine ni moč razumeti 
brez poznavanja življenja in zapletenih okoliščin, v 
katerih je avtor živel in pisal. Domnevam, da ga je 
k temu silila potreba, da gradivo te vrste izoblikuje 
v ključu, ki je blizu pisanja proze, tj. berljive pri-
povedi s svojevrstno zgodbo – nikakor pa ne tisto, 
kar se imenuje znanstvena ali teoretska razprava. 
Ker je sam napisal več knjig proze (npr. o svojem 
življe nju), mu je ta način pisanja o literatih očitno 
posebej »ležal«. Navsezadnje so najbrž prav zato 
mnoga njegova dela svojevrstne esejistične zgod-
be, ne pa teoretske ali znanstvene študije. Primerov 
je veliko, med njimi kaže navesti vsaj njegove knjige 
o Francetu Balantiču, Karlu Mauserju, Alojzu Rebuli 
– in celo Dohojene stopinje, knjigo, ki jo je mogo-
če brati kot svojevrstno zgodbo o Zorku Simčiču, 
čeprav formalno gre za intervju: Pibernik je Simčiču 
zastavil nad 300 vprašanj, a zasnovanih tako, da so 
odgovori ob drugem prinesli celovito življenjsko in 
literarno podobo tega avtorja.
Sicer pa je število Pibernikovih knjig – od po-

ezije, esejev, spominske proze, monografij, anto-
logij v Sloveniji prezrtih in pri nekdanjih oblasteh 
»sumljivih« avtorjev – toliko, da bi že povzetek 
značilnosti, ki jih je pri svojih številnih avtorjih opi-
sal, kaj šele o  njih govoril, obsegal zajetno knjigo. 
Najmanj, o čemer je v več kot desetletju najine-
ga druženja govoril, je bila njegova zasebnost. 
Le redko je povedal kaj o sebi, ženi in otrocih, o 
kakšni bolezni prav tako; edino, kar sem večkrat 
slišal, je bila malce šaljiva omemba, da je ta ali oni 
zdravnik, h kateremu je prišel na pregled, njegov 
učenec na kranjski gimnaziji. Skoraj brez besed 
je bil tudi, ko je pogovor nanesel na sina Andreja, 
nadarjenega slikarja in kiparja, ki mu ni bilo dano 
dolgo življenje (1961–2011) – a čutil sem, da ga je 
imel v bolečem in hvaležnem spominu. V času ve-
likega dogajanja v Sloveniji, kot je bilo osamosva-
janje, je France napisal cikel 14 pesmi z naslovom 
Pod slavolokom tisočletja in rodu, izdal pa ga je v 
samozaložbi. To globoko doživeto, domoljubno 
pesnitev je Andrej Pibernik pozneje opremil s svo-
jimi vinjetami; v zadnjem letu najinega druženja 
mi je France večkrat omenil, da bi to poemo, tudi 
pod novim naslovom Slovenski spevi, rad znova 

izdal, saj je v novi podobi z vinjetami njena izpo-
ved morda močnejša. Toda pri tem ni bil optimist: 
dvakrat mi jo je v novi verziji poslal po mailu, prvič 
22. maja 2018 s pripombo: 

Tole je torej ta moja domovinska davnost: v srcu 
bridkost, vse naokrog praznina. 
In drugič 1. avgusta 2018 s pripisom: 
Malo domoljubja, nekaj domotožja za našo milo 

domovino, vse preveč pozabljeno!
Žal njenega izida ni dočakal, a zdelo se mi je, 

da ga to v tistem času ni prizadelo, saj je bil še ves 
v delu z drugimi rečmi. Končeval je monografijo o 
Alojzu Rebuli (v začetku 2019) in pisal o Severinu 
Šaliju. V zvezi z izidom Rebule pri založbi Mladika v 
Trstu mi je v oktobru 2020 po mailu sporočil:

Ne glede na okoliščine – ali pa prav zaradi njih – 
je izid knjige v Trstu vendarle dogodek in praznik v 
domači hiši. Seveda je res, da izidi zamujajo, ampak 
v to smo usojeni in tega že navajeni. Knjiga bo v 
obsegu, ki ga zmore, opravila svojo vlogo in pred
vsem priklicala v spomin vrsto imenitnih imen. Lepo 
je, da se sploh kaj zgodi. Čakam na izid Drobničeve 
knjige, na obzorju pa je 100letnica Balantičevega 
rojstva. Za Mohorjev koledar sem že oddal prilož
nostni članek, kakšna stvar me pa še čaka. Težko kaj 
rečem glede  te obletnice, saj je vse že tako oddalje
no. Morda bo kamniška knjižnica njegovega imena 
kaj pripravila. – Listam Jožeta Možine »Slovenski 
razkol«, pa me navdaja prevladujoča otožnost. Ta 
uboga naša zgodovina!

Ja, bil je izredno delaven – izšlo mu je blizu 70 
knjig – in tempo mrzličnega raziskovanja in pisanja 
skozi desetletja se je končal z izidom monografije o 
pesniku Severinu Šaliju. Tedaj mi je med obiskom 
v Kranju nenadoma dejal, da čaka samo še izid 
velikega intervjuja s prvim generalnim državnim 
tožilcem Antonom Drobničem, saj da je tekst z 
Drobničevimi odgovori že dolgo gotov – sicer pa da 
ne ve, komu naj se še posveti. Na hitro sem rekel: 
»Kaj pa, če se lotiš Janka Messnerja …?« 
Nasmehnil se je in rekel, da bi ga to zanimalo, 

»toda velikokrat bi moral z avtom na Koroško v 
Avstrijo, a to bi bilo zame preveč naporno«. 
Nakar je po premolku dodal: »Pravzaprav ni-

mam več dela … praktično sem brezposeln.«
V teh besedah sem čutil tiho grenkobo, ki se mi 

zdi večja zdaj, ko vem, da ni dočakal izida intervjuja 
z Antonom Drobničem ne nove izdaje Slovenskih 
spevov z vinjetami Andreja Pibernika.
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Gospodu Francu v spomin!
Po kratki bolezni si iz svojega rod-

nega kraja Rojana odšel v novo živ-
ljenje, k svojemu nebeškemu Očetu. 
Kljub visokim letom si odšel prezgodaj, 
 potrebovali bi te, saj nam slovenskih 
duhovnikov še kako primanjkuje.
Rojan je oblikoval tvoja mladostna 

leta. Ob g. Stanku Zorku je rasel tvoj 
duhovniški poklic. On ti je bil vzor. Bil si 
mu hvaležen in do zadnjega si s svojimi 
Rojančani vedno obiskoval njegov grob 
v Sloveniji. Gospod te je poklical in ti 
si mu sledil. S pričevanjem in oznanje-
vanjem Veselega oznanila si delil Božjo 
besedo po Krasu, v Bazovici, na Opči-
nah, v Bregu, Mačkoljah in Boljuncu in 
nazadnje v Trstu, v Rojanu in Barkovljah. 
Zopet si prišel v kraj svoje mladosti, ki 
pa ni več isti kot takrat. 
Na tebe me veže skupno delo tu na 

Tržaškem, vse od mojega prihoda na 
Tržaško leta 1974 do tvojih zadnjih dni, 
ko sem te nadomeščal v tvoji bolezni. 
Spominjam se, kako sva se srečala ob 
mojem prihodu na Tržaško. Rekel si mi: 
»Ti najmlajši duhovnik in jaz najmlajši 
domači slovenski tržaški duhovnik.« 
A v tem je bila neka bolečina in žalost. 
Nisi hotel biti edini, želel si, da bi iz naše 
slovenske verske skupnosti na Tržaškem 
vzcveteli novi duhovni poklici. Ko smo 
začeli s študentstko skupino, si bil zra-
ven. Hotel si biti aktiven, obenem pa nisi 

MSGR. FRANCU VONČINI V SPOMIN

omejeval in pogojeval. Tako je bilo celo 
tvoje delovanje. Znal si zaupati, a si bil 
večkrat tudi izigran. 
Zato bom tukaj poudaril več ko 

27-letno zaupanje, ki naju je povezo-
valo glede Marijanišča. Še posebej pa 
se  spominjam najine skupne priprave 

30. marca tega leta je v domu Ieralla v Padričah umrl msgr. Franc Vončina, duhovnik, katehet, 
dušni pastir v raznih župnijah tržaške škofije, med leti 1992–2010 škofov vikar za slovenske vernike. 
Zadnja leta je deloval v Rojanu. Krajši nekrolog je bil objavljen v prejšnji številki Mladike. Na tem 
mestu objavljamo nekaj spominov nanj izpod peresa sedanjega škofovega vikarja Antona Bedenči-
ča ter nekaterih laikov, ki so ga poznali in z njim sodelovali.
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 projekta – romarskega izleta po Južni 
Franciji. Skupaj sva prehodila celotno 
pot, se veliko pogovarjala, načrtovala. 
Vse sva sama organizirala brez vsake 
agencije, in to za več avtobusov. Bil si 
ponosen, da nama je uspelo. Tudi to 
je gotovo pripomoglo, da si v najtežjih 
trenutkih obstoja Marijanišča in naše 
salezijanske prisotnosti sprejel pred-
sedstvo Marijanišča. To je bil projekt, 
vreden tri milijarde lir. Zaupal si mi. Od-
govoren si bil ti, meni si zaupal in tako 
je bilo vse do letošnjega aprila, ko si se 
zaradi bolezni odpovedal vsem službam. 
In uspelo je. Zahvala gre seveda pred-
vsem naši salezijanski slovenski provinci 
in tedanjemu predstojniku, sedanjemu 
beograjskemu nadškofu msgr. Stanku 
Hočevarju, mojemu sošolcu vse do du-
hovniškega posvečenja. Če on takrat ne 
bi v imenu salezijanske province prevzel 
vloge garanta, bi vse propadlo. Nihče na-
mreč tega ni upal ali si želel. Izvedbo so 
zaupali meni. Ker pa nisem bil italijanski 
državljan, je moral uradno odgovornost 
sprejeti nekdo drug. In sprejel si jo ti, 
in to kot škofov vikar za Slovence, leta 
1993. V dobrobit slovenskega dela trža-
ške Cerkve.
Tek časa vse obrača. Tebe sem na-

domestil kot vikar za Slovence. Ker pa 

sem zdaj tudi sam italijanski državljan, 
sem prevzel predsedstvo Marijanišča in 
tudi ravnateljstvo Marijine družbe Marije 
Milostljive, da ne bi šlo iz naših rok.
Bil si zaveden slovenski duhovnik. 

Zrasel si iz slovenkih korenin z idrijskim 
pridihom. Zvest, preprost, skromen, 
dober, toda tudi odločen. 
Doživel si tudi nerazumevanje in kriti-

ke. In so te bolele. Pa si šel preko njih. 
Verjetno se bodo po tvoji smrti izgubile. 
Zadnja leta si deloval v Rojanu. To ni 

bil več Rojan tvoje mladosti. Tudi število 
vernikov je iz leta v leto usihalo. Zaprla 
se je šola. Pa vendar si deloval po svojih 
močeh do zadnjega. Preko Radia Trst 
si vsako nedeljo nagovarjal množico 
poslušalcev.
Kot škofov vikar za Slovence se ti 

zahvaljujem za nesebično nad 50-letno 
delo v Gospovem vinogradu. Naj tvoje 
telo v miru počiva v posvečeni zemlji 
v Mačkoljah, ti pa se pridruži svojemu 
očetu in materi, svojim pokojnim sobra-
tom in vernikom, katerim si delil božjo 
besedo, v kraljestvu Večne Ljubezni, ob 
Kristusu našem Odrešeniku.

Anton Bedenčič, 
škofov vikar za Slovence

Repentabor, 12. maja 2021

Nagovor Dorice Žagar iz župnije v Rojanu      
ob odprtem grobu 9. aprila 2021
Tiho, brez tarnanja, ste nas zapustili, gospod Vončina. Izpili ste svoj kelih trpljenja in odšli v več-

nost, k Bogu, kateremu ste posvetili vse svoje življenje, vse svoje delo.
Dolgo ste bolehali, a o svojih problemih, trpljenju in stiskah niste nikoli radi govorili. Naša ro-

janska župnijska skupnost žaluje za Vami, za svojim dobrim dušnim pastirjem, ki je skrbel za naše 
duhovno življenje, nas učil in spodbujal, naj živimo kot dobri kristjani. Preko sedemnajst let ste 
delovali v naši župniji. Takoj ste se lepo in z veseljem vključili v našo skupnost in se zanjo razdajali. 
Vedno ste bili na razpolago, če smo kaj potrebovali. Veliko spominov nas veže na Vas: spomini na 
bogoslužja z Vašimi lepimi pridigami, na skupne seje, na razne verske in kulturne dogodke, kjer ste 
bili vedno prisotni. Bili ste preprosti in razumevajoči, dobrosrčni, a nepopustljivi, ko je šlo za verske 
zapovedi in cerkvena pravila. Manjkali nam boste, gospod Vončina. Pogrešali bomo Vašo prisotnost 
v cerkvi, Vaša romanja, ki ste jih vedno tako lepo organizirali, večere v Marjinem domu po pevskih 
vajah, ko smo se v sproščenem vzdušju pogovarjali. Zdaj ste pri Bogu. Prosite za našo skupnost, Vas 
pa naj Vsemogočni poplača za vse dobro, ki ste ga Njemu v čast sejali.
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Spomin na g. Vončino 
sega kar daleč nazaj. S 
hvaležnostjo v srcu bi se 
ga rad spomnil z navedbo 
trenutkov, ko sta se najini 
življenjski poti srečali.
Prvi spomin nanj je 

povezan s poletnim bi-
vanjem v koloniji v Dragi, 
kamor je prihajal večkrat na 
obisk. Prijazen gospod, ki 
je bil v mojih otroških očeh 
zanimiv tudi zaradi načina, 
kako se je pogovarjal s svo-
jo mamo. Za moje pojme 
priletna gospa se je namreč 
izražala v lepem vipavskem 
narečju, ki mi je kot prvi 
govor, priučen v družini, 
zvenelo tako zelo domače.
Njegovo zanimanje za 

elektroniko in tehnologijo 
je bila druga lastnost, ki je 
v meni nekaj let kasneje 
vzbujala občudovanje. 
Rad je izdeloval manjše 
elektronske naprave, mi 
razlagal njihovo delovanje in pomagal, da sem se 
še sam odločil za sestavljanje bolj ali manj korist-
nih e-izdelkov.
A najpomembnejši utrinek je brez dvoma 

skupno romanje v Taizé poleti 1975. G. Vončina 
nas je štiri mlade povabil, da se mu pridružimo na 
enotedenskem potovanju po južni Franciji s ciljem 
obiska krščanske ekumenske bratovščine, ki jo je 
ustanovil brat Roger Schutz. Za mojo osebno in 
duhovno rast je bil ta dogodek ključnega pomena. 
Množica mladih s celega sveta v šotorišču, morje 
glav, zbranih v tihi molitvi na tapisonu v cerkvi 
sta v očeh še ne dvajsetletnega fanta popolnoma 
sprevrgla pojma verovanja in duhovnosti ter ju 
premaknila iz sfere tradicionalnih oblik izražanja 
vernosti v svet notranjega doživljanja in osebnega 
stika z Bogom. V Taizé smo se spet vrnili leta 1980, 
a takrat z večjo skupino mladih iz Trsta in Gorice. 
Po tem dogodku se je še naprej posvečal nam 
mladim. Prizadeval si je, da bi se zbirali v mladinski 
skupini in nam pomagal pri organizaciji vsakolet-
nih duhovnih vaj.
Kasneje so se najine poti pogosto prepletale: 

ob raznih pobudah Cerkve na Tržaškem, ob stikih s 

katehetskim uradom na 
tržaški škofiji, v kate-
rem je več let skrbel za 
slovenske veroučitelje, 
ob prevzemu ricmanj-
ske župnije po smrti 
dolgoletnega župnika 
g. Kosmača leta 2005. 
Vedno sva si imela kaj 
povedati.
A večni Pletilec člo-

veških usod je še po-
slednjič prekrižal najini 
poti. Zadnje srečanje 
je bilo polno drugačnih 
vsebin. Pri srcu mu je 
bila usoda Marijinega 
doma v Ulici Risorta. 
Z veliko mero zaupa-
nja je počasi predajal 
posle in posredoval vse 
potrebne informacije, 
da bi lahko Marijina 
družba Marije Milostljive 
nadaljevala s svojim po-
membnim poslanstvom 
v središču Trsta. Pogosto 

sva se slišala po telefonu, nekajkrat sem ga obiskal 
na domu. Sredi januarja me je presenetil z izjavo, 
da je pisal škofu pismo, s katerim se je nepreklicno 
odpovedal vsem svojim funkcijam. Priznam, upal 
sem, da se bo njegovo stanje po operaciji izbolj-
šalo in da bova lahko še naprej skupaj načrtovala 
prihodnost Marijinega doma. Večkrat mi je pove-
dal, da bi zelo rad šel v Gorico k šolskim sestram, 
a v njihovem domu takrat ni bilo prostora. Zato je 
upal, da bo šel vsaj v dom Ieralla v Padričah. Ko 
sva se zadnjič slišala, sem ga s težavo razumel. 
Najin pogovor je bil kratek, saj je pričakoval, da ga 
obišče g. škof, ki naj bi mu pomagal, da ga sprej-
mejo v dom. Ko sem ga naslednjič klical, se je na 
njegov telefon oglasil rojanski župnik g. Mosca in 
mi sporočil, da g. Franc ne more več sam odgovar-
jati in da počiva.
Z g. Francem Vončino smo izgubili zadnjega 

domačega duhovnika, ki je bil »vzet izmed ljudi in 
postavljen ljudem v korist« (Heb 5, 1). Imel nas je 
rad, za nas je skrbel, nas iskal, nam bil blizu, z nami 
se veselil in trpel do zad njega diha.

Marijan Kravos

Duhovne vaje leta 1978 v domu Le Beatitudini v Trstu
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Mislim, da sem se s Francem Von-
čino prvič pobliže spoznal poleti leta 
1980, ko je vodil skupino mladih Trža-
čanov na večdnevno romanje v Taizé 
v Franciji. V tem kraju je namreč sedež 
ekumenske meniške skupnosti, okrog 
katere se še danes zbira mladina iz vse 
Evrope. Pokojni Franc, ki je bil tedaj star 
nekaj čez 40 let, je diskretno, a vneto 
iskal novih poti za mladinsko pastoralo. 
V tistih letih je bil prav gotovo med 
tržaškimi duhovniki eden tistih, ki so 
se najbolj lucidno zavedali, da so bili 
določeni tradicionalni pastoralni vzorci 
preživeti. Mislim, da mu je bila taizejska 
izkušnja blizu zlasti zato, ker je bila (in je 
še) izrazito duhovno gibanje, osredoto-
čena okoli molitve, in daleč od sleherne-
ga aktivizma v socialnem, kulturnem ali 
političnem smislu. V tem duhu smo se 
nekaj let zbirali tudi v Trstu v Marijinem 
domu v Ulici Risorta, kar je pri tedanjem 
voditelju Marijine družbe dr. Jožetu Pre-
šernu vzbudilo upanje, da bi iz te skupi-
ne nastalo novo organizirano gibanje, 
ki bi nasledilo Marijino družbo in od nje 
prevzelo odgovornost za Marijin dom.
Stvari so se v naslednjih letih in 

desetletjih razvile drugače, s Francem pa 
sem vseeno tudi v naslednjih letih ostal 
povezan in ga tudi bolje 
spoznal. Ni bil človek, ki bi 
rinil v ospredje. Ni se rad 
izpostavljal, niti ni vsiljeval 
svojih pogledov, nasprot-
no, bil je molčeč in rezer-
viran. Vtis sem imel, da 
je z leti postopno izgubil 
mladostni elan in začel 
postajati bolj črnogled oz. 
resigniran. Nekajkrat sem 
ga obiskal tudi na škofi-
ji, ko je bil škofov vikar, 
kjer se je razvnel še zlasti 
takrat, ko mi je razkazal 
spletno stran, ki jo je gra-
dil in urejal. Od mladih let 
je bil namreč navdušen za 
računalništvo in eden pr-
vih, ki se je v naši skupnos-
ti razumel na računalnike.

Mislim, da je ponovno zaživel na 
jesen življenja, ko mu je po smrti 
Dušana Jakomina škof zaupal vodstvo 
Marijine družbe v Ulici Risorta in ko je k 
družbi po mnogih letih znova pristopilo 
nekaj mlajših članic. Bil sem nekajkrat 
prisoten pri shodih Marijine družbe in 
v njegovih nagovorih ponovno zaslutil 
upanje ter slutnjo, da bo s skupnimi 
močmi le uspelo to pomembno duhov-
no postojanko ohraniti tudi za prihod-
nje rodove tržaških Slovencev. Zadnjič 
sem ga osebno srečal prav v Marijinem 
domu, kjer sva se skupaj z Marijanom 
Kravosom seznanila s stanjem te po-
membne strukture.
Zdi se mi, da je s Francem Vončino 

legel v grob zadnji tržaški slovenski 
duhovnik, ki je – kljub temu da je 
odraščal in deloval po vojni – osebno 
dobro poznal tiste sobrate, ki so v času 
fašizma predstavljali hrbtišče verske 
in narodne zvestobe na tem koncu 
slovenstva. To tradicijo je skušal po 
svojih močeh ohranjati in nadaljevati, 
obenem pa jo tudi prevetriti z novimi 
idejami in prijemi.

Tomaž Simčič Duhovne vaje 
leta 1986 na 
Mirenskem gradu
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I.

Sprašujem se,
če si
srečen,
potešen
od mene,
ki sem te ljubila
in te pustila oditi.

II.

Noči
ko
preždim
sama
v soju
lune
ki sveti
čez
moje
oglatosti
netočnosti
nepopolno
bitnost
iluzije
perfektnost
točnost
veselje
lahkotnost
čez vse to
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I.

Ustavim
se
in
ne
vem,
če mi je všeč
ta zdajšnja
izolacija
realnosti,
v kateri ni
več
prostora
za
dotike,
objeme
in pomenke
ob kavi,
soku
kokakoli
vinu
ali šampanjcu.

II.

ODDALJENA LJUBEZEN

Čeprav

ju loči neskončna razdalja,

ji gredo misli še vedno k njemu.

Rada bi uzrla njegov pogled med tolikimi drugimi,

ga prijela za roko,

ga objela tako močno,

kot ga je na njunem zadnjem
srečanju,
ko sta bila drug ob drugem

z iskricami v očeh in
nista vedela, kaj ju čaka.

Njeno srce še vedno upa,

da se bosta kmalu spet srečala.

Tretjenagrajeno prozno delo bo zaradi stiske s prostorom objavljeno v naslednji številki.
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V tej koronavirusni krizi je poleg zdravstva in 
gospodarskega preporoda veliko pozornosti na-
menjene prav okolju oziroma zmanjšanju škodlji-
vih izpustov. Vsem svetovnim voditeljem je namreč 
postalo jasno, da moramo vendarle ukrepati, če se 
hočemo izogniti najslabšim napovedim o posle-
dicah, ki jih lahko povzroči globalno segrevanje. 
Tudi v naših krajih – ki sicer še vedno predstavljajo 
neke vrste »srečen otok« v primerjavi z uničenjem, 
ki smo mu zaradi segrevanja planeta priča drugod, 
– smo že večkrat občutili ekstremne vremenske 
pojave. Prav v zadnjem času smo doživeli spomla-
danski sneg, nato nenadno točo in silovite nalive, 
ki so povzročili poplave.
Kot rečeno, se na svetovnem prizorišču nekaj 

premika. V zadnjem času se je zvrstilo več podneb-
nih vrhov in srečanj, ki so zaradi pandemije pote-
kali na daljavo. V okviru aprilskega ministrskega 
zasedanja 12. Petersberškega podnebnega dialoga 
so se udeleženci strinjali, da bo leto 2021 ključnega 
ali, če hočemo, usodnega pomena za človeštvo. 
Omenjeni vrh sodi v okvir priprav na 26. konferenco 
Združenih narodov o podnebju, ki bo letos v prvi 
polovici novembra v škotski prestolnici Glasgow.
Vsi svetovni vo-

ditelji so si edini, da 
je treba takoj začeti 
z uresničevanjem 
zavez pariškega pod-
nebnega dogovora 
iz leta 2015, ki so se 
mu, po Trumpovem 
umiku, spet pridružile 
ZDA z novim predsednikom Bidnom. V evropskem 
načrtu za okrevanje je posebno poglavje namen-
jeno zeleni tranziciji. »Green deal« bo od leta 2021 
do leta 2027 z milijardnimi naložbami prispeval k 
postopnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih 
plinov. Do leta 2050 pa naj bi – vsaj po evropskih 
načrtih – dosegli ogljično nevtralnost.

Kazalo bi torej, da smo končno zapluli v pravo 
smer. Nekateri so tudi računali, da bo zaustavitev 
javnega življenja in proizvodnje v času pandemije 
odločilno vplivala na zmanjšanje škodljivih izpustov. 
Dejansko pa so bili nižji le za približno 6 odstotkov. 
Komaj smo nato za nekaj mesecev spet zagnali proi-
zvodne dejavnosti, je bilo takoj spet vse po starem. 
Leta 2020 pa je človeštvo, poleg koronavirusa, 

prizadela še ena nesreča. Znanstveniki so namreč 
ugotovili, da se je stanje zaradi podnebnih spre-
memb še poslabšalo. Ekstremnih vremenskih poja-
vov je bilo še več kot leto prej, nalivi so bili hujši in 
suše dolgotrajnejše. Vrstile so se tudi vse silovitejše 
tropske nevihte in neznosni vročinski vali.
Uničujoči vremenski pojavi so lani prizadeli tako 

Afriko kot Avstralijo ter azijske in južnoameriške, pa 
tudi nekatere evropske države. Različne mednarod-
ne organizacije ugotavljajo, da zaradi podnebnih 
sprememb svoje domove zapušča okoli 25 milijo-
nov ljudi letno, ob slabšanju razmer pa se bo ta po-
jav še pospešil. Ljudje se selijo iz potrebe po golem 
preživetju, saj podnebna kriza med drugim resno 
ogroža tudi dobavo hrane in pitne vode. Lani je 750 
milijonov ljudi, kar predstavlja 10 odstotkov svetov-

nega prebivalstva, 
živelo ob najhuj šem 
pomanjkanju naj-
osnovnejšega. 
V Berlinu so v 

začetku maja pred-
stavili neodvisni 
projekt Climate 
Action Tracker. Ena 

glavnih ugotovitev iz tega poročila je, da je svet – in 
to ob upoštevanju doslej sprejetih ukrepov –  na poti 
do globalnega segrevanja ozračja za 2,4 stopinje 
Celzija do konca stoletja. To pa je daleč nad mejo, 
ki si jo zastavlja pariški sporazum. Dogovor določa, 
da nikakor ne bi smeli preseči dveh stopinj, še veliko 
bolje pa bi bilo, da bi se pri dodatnem segrevanju 

H.J.

LETO 2021 BO ZA »ZELENO PREOBRAZBO« 
KLJUČNEGA POMENA

»Lani je 750 milijonov ljudi  
(10 % svetovnega prebivalstva) 
živelo ob najhujšem 
pomanjkanju najosnovnejšega.«
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planeta ustavili pri za 1,5 stopinje 
višji povprečni temperaturi. Jasno 
je torej, da je pred nami dokaj 
težavna naloga. Vlade morajo 
nujno pospešiti prizadevanja, so 
še poudarili avtorji raziskave. Če bi 
vse ostalo po starem, so še ocenili, 
pa bi se srednja temperatura lahko 
dvignila celo za 2,9 stopinje Celzija.
Nove načrte v okviru pariške-

ga podnebnega sporazuma je 
doslej predložilo nekaj več kot 40 
odstotkov držav, ki so ratificirale 
dogovor. Te države ustvarijo okoli 
polovico globalnih izpustov in 
imajo tretjino svetovne popula-
cije. Med njimi so ZDA, Evropska 
unija, Kitajska in Japonska. Kljub temu pa samo 
njihova prizadevanja ne bodo zadoščala.
Veliko se je v teh tednih v Italiji govorilo o Nacio-

nalnem načrtu za okrevanje in odpornost – s kratico 
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 
imenovanega tudi »Next Generation Italia«. Zeleni 
tranziciji je namenjenih veliko finančnih sredstev. 
Načrt ugotavlja, da je globalno segrevanje real-
nost, saj to potrjujejo tudi znanstvene ugotovitve. 
Povprečne temperature na našem planetu so od 
leta 1880 narasle za 1,1 stopinjo Celzija, na nekaterih 
območjih, tako na primer na Severnem tečaju, pa 
znašajo razlike v temperaturah tudi po 5 stopinj več. 
Načrt potrjuje, da je ekstremnih vremenskih pojavov 
vse več, zato je potrebna temeljita ekološka tranzi-
cija. Brez odločnih posegov bo globalno segrevanje 
preseglo celo 3,4 stopinje Celzija do konca tega 
stoletja. Evropa, ki se je pridružila evropskemu pod-
nebnemu dogovoru, ima zelo ambiciozne načrte, ki 
naj bi jih uresničila do leta 2050. Do tedaj naj bi se 
povsem odpovedali fosilnim gorivom, uveljavili naj 
bi krožno ekonomijo ter zaščitili naravo in biotsko 
raznovrstnost. Samo tako bo mogoče prebivalcem 
zagotoviti pravičen dostop do zdrave hrane, ki naj 
bo pridelana na okolju prijazen način. Obenem 
PNRR tudi priznava, da bo za zdravljenje prizadetih 
ekosistemov potrebnih več stoletij.
Za Italijo je ta načrt še posebnega pomena in 

predstavlja edinstveno priložnost, še beremo v 
uvodnem besedilu. Italija ima namreč ranljiv ekosis-
tem in je obenem, zaradi geološke krhkosti poloto-
ka, tudi zelo izpostavljena podnebnim spremem-
bam. Tudi utrditev in varnost teritorija sta vključeni 
v Nacionalni načrt za okrevanje in  odpornost. Za 

dosego ciljev pa je potrebno 
poenostaviti tudi zapletene 
birokratske postopke. Zeleno 
tranzicijo naj bi po načrtih vlade 
uresničili ob upoštevanju načela 
pravične porazdelitve sredstev  z 
namenom, da se odpravijo raz-
like med  italijanskimi deželami, 
zlasti med severom in jugom. Mi-
lijardne naložbe so predvidene 
tudi za vsestransko varčevanje z 
energijo, ki naj bo vse bolj iz ob-
novljivih virov, pa tudi za novo, 
manj onesnažujočo mobilnost 
ter za razvoj digitalizacije. 
Toliko zdrave pameti (če-

prav šele na papirju) že dolgo 
nismo videli. V resnici gre za zahteve, ki so jih 
izvedenci na različnih področjih, znanstveniki in 
 okoljevarstveniki postavljali v ospredje že dolga 
desetletja. Kot že od nekdaj vemo, pa ni bolj gluhe-
ga od nekoga, ki noče slišati. Mnogi pa so si poleg 
tega še mašili ušesa.
Po mnenju okoljevarstvenih organizacij je sicer 

vladni načrt »Next Generation Italia« pomemben 
korak naprej, vendar še zdaleč ne izpolnjuje pri-
čakovanj. Zlasti je premalo sredstev namenjenih 
zelo pomembnim poglavjem, kot sta na primer 
uveljavitev krožne ekonomije in zaščita teritorija. 
Okoljevarstveniki pogrešajo tudi kako vest o umiku 
financiranja za industrijsko proizvodnjo, ki je okolju 
škodljiva, ter dodelitev sredstev za bonifikacijo 
zastrupljenih območij.
Onesnaženost tal, ki jo za sabo pušča industrija, 

je namreč težko odstraniti, stroški pa so običajno 
zelo veliki. V času ene same generacije je dejansko 
nemogoče odpraviti onesnaženje, ki so ga ustvarile 
prejšnje generacije. Tako opozarja Mark Kibblewhi-
te, profesor univerze v Cranfieldu v Veliki Britaniji, 
avtor številnih knjig in eden največjih svetovnih 
izvedencev na področju onesnaženosti tal zaradi 
kovin, katrana in drugih škodljivih snovi. 
Težak okoljski davek pa zahtevajo tudi vse 

vojaške dejavnosti tako v času vojne kot v času 
miru. O tem vprašanju pa nikoli ne govori noben 
zeleni načrt. Gre za kamnitega gosta, ki je vedno 
prisoten, a je vsem neviden. Prof. Kibblewhite 
med drugim navaja, da se eden najhujših prime-
rov onesnaženosti tal v Evropi nahaja v nekdanji 
Jugoslaviji, kjer so bile med drugim uporabljene 
protipehotne mine.
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UMRLA JE  UREDNICA MAJDA ŽELEZNIK
V Mariboru, kjer se je rodila 12. januarja 1955, je 5. 

aprila preminila Majda Železnik. Najbolj plodna leta 
je preživela v Trstu, kjer si je ustvarila družino s pok. 
Andrejem Petkovškom in bila zaposlena pri knjižnih iz-
dajah Založništva tržaškega tiska. Od letnika 1992–93 je 
skoraj 20 let urejala otroško revijo Galeb in pa Galebove 
knjižne izdaje.

30.  PRIMORSKI  SLOVENISTIČNI  DNEVI
Slavistično društvo Nova Gorica je v sodelovanju s Sla-

vističnima društvoma Koper in Trst – Gorica – Videm ter 
z Mestno občino Nova Gorica 15. in 16. aprila po spletu 
priredilo 30. Primorske slovenistične dneve. Dalo jim je 
naslov Odtenki slovenščine. Poseben poklon so namenili 
pesnici in šolnici Ljubki Šorli Bratuž (1910–1993).

SKAVTSKI  JURJEVANJI
Ob rahljanju varnostnih ukrepov zaradi 

pandemije je Slovenska zamejska skavt-
ska organizacija lahko z nekaterimi ome-
jitvami vendarle obhajala v živo največji 
skavtski praznik, jurjevanje. Za Tržaško 
je bilo 25. aprila pri Trebčah. Ob ostalem 
programu so imeli udeležeenci mašo na 
prostem, ki jo je daroval Anton Bedenčič, 
nagovora pa sta imela pokrajinska na-
čelnika Vlasta Novak in Matia Premolin. 
Za Goriško je bilo jurjevanje 1. maja na 
kotalkališču na Peči. Maševal je Karlo Bol-
čina. Zadnja leta so obljube novih članov 
na ločenih srečanjih po starostnih vejah, 
na jurjevanjih pa vsi prisotni obnavljajo 
skavtsko obljubo.

LITERARNE ČRTICE  O  VIRGILU ŠČEKU
Na pobudo Vilija Kovačiča, ki je knjigi napisal 

spremno besedo, je izredno plodni pisatelj Ivan 
Sivec napisal literarizirani življenjepis primorskega 
duhovnika, politika in kulturnega organizatorja Virgi-
la Ščeka (1889–1948). Najprej je izhajal kot podlistek 
v tedniku Družina, nato je pri založbi Družina izšel v 
knjigi z naslovom  Ljubil sem slovenski narod, Črtice 
o zavednem primorskem duhovniku Virgilu Ščeku, in 
to kot prvi zvezek zbirke Slovenski narodni buditelji. 
V knjigi je tudi bogato fotografsko gradivo.

UMRL JE  PROF.  FRANCE PIBERNIK
Kot obširno pišemo na drugem mestu, je 21. 

aprila sredi delovnih načrtov preminil 92-letni 
literarni zgodovinar in raziskovalec, urednik, 
pesnik in pisatelj prof. France Pibernik.
Rajni profesor, ki je posebno pozornost po-

svečal zamolčanim slovenskim ustvarjalcem, je 
sodeloval tudi z Mladiko in Društvom slovenskih 
izobražencev. Ob prvi obletnici smrti pisatelja 
prof. Alojza Rebule je pri naši založbi izdal doku-
mentarno monografijo Alojz Rebula, 1924–2018.

TEKMA 3.  JUNIJA 1945
Dokumentarni film Mission Mt. Mangart, An untold 10th Mo-

untain Division Story of WW2 (Misija Mangart, Neznana zgodba o 
10. gorski diviziji iz 2. svetovne vojne), katerega avtor, režiser in 
scenarist je Chris Anthony, so uvrstili na spored julijskega Film-
skega festivala v Cannesu. Gre za prikaz smučarske tekme, ki jo 

je na pobočjih Mangarta 
3. junija 1945 priredila 
ameriška 10. gorska 
divizija, ki se je po bojih 
na Apeninskem polotoku 
znašla v Furlaniji in Soški 
dolini. Pri snemanju so 
sodelovali tudi slovenski 
krajani in veterani.
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V  ZDA JE  UMRLA CORINNE LESKOVAR
V kraju Woodridge (Illinois) je 2. aprila preminila 

zaslužna ameriško-slovenska kulturna delavka Corin-
ne Novak, vd. Leskovar. Rodila se je 9. oktobra 1927 v 
Clevelandu, študirala v Koloradu, od 50. let prejšnjega 
stoletja pa živela v Chicagu, kjer je bila njena mati Albina 
Novak med vodilnimi članicami Slovenske ženske zveze 
v Ameriki (Slovenian Women’s Union of America) in dolga 
leta urednica njenega glasila Zarja – The Dawn. Revija, ki 
se je rodila leta 1929, izhaja zdaj štirikrat letno v Jolietu v 
Illinoisu in v angleščini ohranja slovensko dediščino kot 
glasilo zveze, ki se je leta 2012 preimenovala v Slovensko 
zvezo v Ameriki – Slovenian Union of America (SUA) in ni 
več omejena na ženske.
Corinne je po materi sredi leta 1952 prevzela uredništvo 

revije, ki jo je vodila 53 let, do konca letnika 2005.
Leta 1955 se je poročila z beguncem, odvetnikom Lud-

vikom Leskovarjem (1916–83), s katerim je 35 let vodila 
tedenski slovenski radijski program v Chicagu, iz česar 
se je rodil Slovenian American Radio Club. Veliko se je 
ukvarjala s slovenskimi ljudskimi plesi in s skupinami Slo-
venian American Folk Dances gostovala po ZDA in Kanadi. 
Dejavna je bila v nekdanji slovenski župniji sv. Štefana v 
Chicagu in v njenem zboru, nato pa v verskem in kultur-
nem centru v Lemontu.

ITALIJANSKA ZASEDBA SLOVENSKIH KRAJEV
Na 80. obletnico italijanskega nenapovedanega in 

neizzvanega napada na Kraljevino Jugoslavijo so 6. aprila 
po spletu iz Deželnega zavoda za zgodovino odporništva 
in sodobnosti v Trstu (IRSREC) predstavili obsežno spletno 
razstavo o italijanski okupacijski politiki v t. i. Ljubljanski 
pokrajini in drugih predelih Jugoslavije. Posejana je bila z 
vojnimi zločini in zločini proti človeštvu, ki jih 10 poglavij 
razstave ne zamolčuje. Njen glavni urednik je tržaški zgo-
dovinar prof. Raoul Pupo, pokroviteljstvo pa ji je naklonila 
italijanska poslanska zbornica. Na ogled je na naslovu: 
www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it

NOVA DONACIJA DEL  VENA PILONA
Sin slikarja Vena Pilona, ki si je ustvaril družino v Parizu, 

Dominique, je že 9. aprila 1971 podaril Občini Ajdovščina 
zapuščino svojega očeta, ki je postala temelj Pilonove gale-
rije. Ob 50-letnici te velike geste je februarja letos dostavil 
galeriji še dodatno donacijo preko 300 očetovih del. Tako jih 
je tam zbranih več kot 1.500. Med umetninami iz nove do-
nacije so 4 akvareli iz let Pilonovega ruskega ujetništva, 23 
slik v olju in gvašu iz časov okupacije in povojnega obdobja 
v Parizu, 70 grafik, 90 risb, osebni predmeti ipd.

MISLITI  NAROD
Pri Inštitutu Nove revije v Ljub-

ljani je izšel 404 strani obsežen 
zbornik esejev Misliti narod v dolgih 
šestdesetih, Slovenski intelektualci 
o slovenskem narodu ter njegovi 
preteklosti in prihodnosti. Uredil 
ga je mladi zgodovinar dr. Tomaž 
Ivešić, ki je medtem postal ravna-
telj Študijskega centra za narodno 
spravo. Njegova je tudi spremna 
študija, ki opisuje sicer med sabo 
tudi precej različne začetke javnega 
upiranja slovenskih izobražencev 
jugoslovanskemu sistemu in sami 
nacionalni ideji v takratnem komu-
nističnem režimu. Avtor upošteva 
tudi zamejstvo (zlasti reviji Most in 
Zaliv) ter zdomstvo.
Za knjigo je napisal posebno 

razmišljanje prof. Ernest Petrič, 
objavljeni sta tudi oceni dveh 
recenzentov (dr. Simon Malmenvall 
in dr. Renato Podbersič), drugače 
pa v njej najdemo ponatise oz. kar 
preslikave nekaj dokumentov in 
vrste razprav iz tistega obdobja o 
obravnavani temi. Med avtorji sta 
profesorja Boris Pahor in Aleš Lokar 
ter skupina Ypsilon iz Rima. Ured-
nik ob objavljenih navaja še nekaj 
razprav, ki jih je sicer upošteval, ne 
pa objavil, ker zanje ni razpolagal z 
avtorskimi pravicami.
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UMRL JE  SALEZIJANEC FRANC BALGAČ
V Buenos Airesu v Argentini je 27. marca umrl salezi-

janski duhovnik Franc Balgač. Starša sta bila iz predvoj-
ne prekmurske emigracije. Rodil se je 27. junija 1940 v 
Avellanedi (Buenos Aires). V duhovnika je bil posvečen 
leta 1968. Deloval je na številnih postojankah.

DRUŽINA V  70.  LETU IZHAJANJA
Slovenski katoliški tednik Družina je 

stopil v 70. leto izhajanja. V težkih časih, ko 
Cerkev v Sloveniji ni mogla imeti svojih me-
dijev, saj je leta 1952 “zmanjkalo papirja” še 
za skromno Oznanilo v Ljubljani, je 7. maja 
1952 začel izhajati pod apostolskim admi-
nistratorjem msgr. Torošem na Goriškem. 
Cerkvene meje takrat še niso bile usklajene 
s spremenjenimi državnimi mejami in dr. 
Mihael Toroš je bil leta 1947 za nekaj let 
imenovan za apostolskega administratorja 
poreško-puljske škofije, leta 1948 še delov 
goriške nadškofije, ki so prišli pod Jugosla-
vijo, nato še priključenih slovenskih delov 
tržaško-koprske škofije. Njegov naslednik 
dr. Janez Jenko, ki je postal apostolski ad-
ministrator za vso Primorsko v Jugoslaviji, 
nato pa prvi škof obnovljene koprske škofi-
je, je leta 1965 postavil Družino kot glasilo 
vseh slovenskih škofij.
Časopis, ki je leta 1973 iz štirinajstdnev-

nika postal tednik in ima sedež v Ljubljani, 
od leta 1998 izhaja v barvah. Nekoč izjemno 
visoka naklada je sicer padla in znaša zdaj 
za redne številke okoli 25.000 izvodov, ob 
tedniku pa izhaja vrsta prilog, založba Druži-
na pa ima tudi zelo bogat knjižni program in 
še druge dejavnosti.
Odgovorni urednik tednika Družina 

Boštjan Debevec in direktor družbe Družina 
Tone Rode sta laika.

SLOVENSKI  “ROSTER”  SEVERNE AMERIKE
Mesečnik Slovenski ameriški časi – Slovenian Ameri-

can Times, ki izhaja v Clevelandu (ZDA), je v aprilski šte-
vilki na več straneh objavil Roster of Organizations. Gre 
za seznam oz. preglednico slovenskih ustanov, župnij in 
društev v ZDA in Kanadi. Take preglede je letno objav-
ljala že predhodnica tega lista, Ameriška domovina. 
Seveda so imena, zlasti pa objavljeni podatki odvisni od 
posameznih obravnavanih subjektov. Tako pri nekate-
rih poleg imena in kraja zvemo tudi za natančni naslov, 
elektronsko pošto, vodilne predstavnike idr.

UMRL JE  JAMAR PROF.  STOJAN SANCIN
Na domu v Logu v dolinski občini, kjer se je rodil 

19. januarja 1947, je po dolgi bolezni 30. aprila premi-
nil sred nješolski profesor prirodopisa v Nabrežini, na 
Opčinah in v Dolini Stojan Sancin. Študiral je v Trstu in 
Ljubljani. V mladih letih se je posvečal atletiki, bil je tudi 
občinski odbornik v Dolini, uveljavil pa se je predvsem 
kot jamar. Leta 1969 je bil med ustanovitelji Jamarskega 
odseka Slovenskega planinskega društva Trst. Raziskal 
je kakih 400 kraških jam ter o njih objavljal strokovne za-
pise. Jamarska zveza Slovenije mu je podelila zlati znak.

KNJIGA OB 30-LETNICI  SVS
Ob bližnji 30-letnici ustanovitve je Izseljensko društvo Slovenija 

v svetu (SVS), ki ima od leta 1993 sedež v Zavodu sv. Stanislava v 
Ljubljani (»škofovi zavodi v Šentvidu«), izdalo monografijo Pav-
linke Korošec Kocmur Vrnitev slovenskih izseljencev v Slovenijo. 
Gre za podroben opis nastanka društva leta 1992 in njegovega 
delovanja v vseh naslednjih letih z bogatim izborom dokumentov, 
preglednic in fotografij.
Zamisel za društvo se je rodila leta 1991, ko so se bistveno 

spremenile politične razmere v Sloveniji in se je več tudi mlajših 
rojakov iz Argentine preselilo v domovino. Takrat se je pokazala 
potreba, da bi imeli društvo bivših izseljencev za medsebojno 
povezavo v Sloveniji in za stike s slovenskimi izseljenci po svetu. 
K svojim dejavnostim pa je SVS vedno pritegovala tudi Slovence v 
zamejstvu.
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ETHNOS IN  TOPOS
V zbirki Razsežnosti 

slovenstva sta Znanstve-
no-raziskovalno središče 
Koper oz. založba Annales 
in Slovenska matica izdala 
znanstveno monografijo 
tržaškega družbenega ge-
ografa prof. Milana Bufona 
Ethnos in topos, Družbene 
spremembe in narodnost-
na podoba slovenskih 
krajev na Tržaškem od leta 
1910 do leta 2015.

MISLI  V  70.  LETU IZHAJANJA
Revija Misli (Thoughts) – Božje in človeške, ki jo 

izdajajo slovenski frančiškani v Avstraliji, je sto-
pila v jubilejno 70. leto izhajanja. Rodila se je 25. 
januarja 1952 v Sydneyu na 6 ciklostiliranih straneh 
v uredništvu p. Bena Korbiča. Ves arhiv dosedanjih 
letnikov je na voljo na spletu (www.glasslovenije.
com.au). Danes izhaja v četrti Melbourna Kew 
šestkrat letno v bogato ilustriranem barvnem tisku. 
Dobro leto jo ureja p. Simon Peter Berlec, ki vodi 
slovenski misijon Melbourne, po skoraj 20 letih pa 
je nasledil urednika p. Cirila Božiča.
S pričevanji in, žal, v nekrologih, so močno za-

stopani Primorci.

50  LET  TV KOPER
Televizija Koper – Capo-

distria je obhajala 50-let-
nico. Prve oddaje so stekle 
v italijanščini 8. maja 
1971. Pet let kasneje se je 
začel še slovenski spored, 
pri katerem je bistve-
no sodelovala Agencija 
 Alpe-Adria iz Trsta.

LANI  STA V  AVSTRALIJI  UMRLA ZAKONCA BARAGA
Skoraj eno leto je minilo, kar sta na območju Melbourna v Avstraliji umrla zakonca Nikolaja Omahen 

Baraga in Srečko Baraga ml. Oba sta pokopana v kraju Springvale, kjer sta se bila ustalila s hčerko. Nikolaja 
se je rodila 8. avgusta 1931 v Beltincih, po vojni je z očetom emigrirala v Argentino. Umrla je 17. junija lani 
v bolnišnici Mulgrave. Srečko se je rodil 21. februarja 1930 v Starem trgu pri Ložu. Po vojni se je znašel v 
Trstu, kjer je bil oče, prof. Srečko Baraga, glavni organizator slovenskega šolstva pod zavezniki. Leta 1948 
je družina emigrirala v Argentino. Tam sta se Nikolaja in Srečko leta 1954 poročila, v 70. letih pa emigrirala 
v Avstralijo. Srečko Baraga ml. je umrl v domu za ostarele v Springvaleju 29. junija lani.

ZORKO JELINČIČ  V  ITALIJANŠČINI
Goriška založba LEG je v sodelovanju s Skla-

dom Dorče Sardoč objavila italijanski prevod 
avtobiografije tigrovskega voditelja Zorka 
Jelinčiča (1900–1965) Pod svinčenim nebom. Z 
naslovom Sotto un cielo di piombo, Memorie di 
un capo del TIGR jo je prevedla Ivana Sarazin. 
Daljše razmišljanje je za to izdajo prispeval trža-
ški časnikar in pisatelj Paolo Rumiz, v njej pa sta 
še osebni zapis avtorjevega sina Dušana Jelinči-
ča in zgodovinski oris Milice Kacin Wohinz.
Izvirnik je izšel posmrtno leta 1994 pri Goriški 

Mohorjevi družbi, v 2. izdaji (Založništvo trža-
škega tiska in Sklad Dorče Sardoč) pa leta 2017.

POSLOVILA SE  JE  IGRALKA BOGDANA BRATUŽ
Po daljši bolezni je 24. aprila v bolnišnici v Šempetru pri Novi Gori-

ci preminila priljubljena gledališka in radijska, televizijska ter filmska 
igralka Bogdana Bratuž Petje. Rodila se je 5. maja 1934 v Gorici v 
družini znanega kavarnarja in goriškega občinskega ter pokrajinske-
ga svetovalca Rudija Bratuža.
Klasično gimnazijo je opravila v Gorici, nakar je študirala dramsko 

igro na Akademiji za igralsko umetnost (danes AGRFT) v Ljubljani. 
V letih 1957–60 je bila članica Slovenskega narodnega gledališča v 

Trstu (danes SSG). Leta 1960 se je 
poročila z igralcem Antonom Pet-
jetom. Oba sta igrala prej v SNG v 
Mariboru, od sezone 1970–71 pa v 
SSG v Trstu. Bratuževa se je upo-
kojila ob koncu sezone 1997–98, 
vendar je občasno še nastopala 
na odru in na Radiu Trst A ter na 
Televiziji Slovenija. Zadnja leta 
je z možem živela v Gabrovici pri 
Komnu.
Že leta 1968 je prejela nagrado 

mesta Maribor, leta 1980 in 1984 
pa je prejela Borštnikovi diplomi. 
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VOTIVNE CERKVICE  V  BENEČIJI
Letoviščarska ustanova Pro loco Nediške 

doline (www.nediskedoline.it) je dala pobu-
do za 167 km dolgo pot, ki z desetimi odseki 
povezuje 44 votivnih cerkvic v sedmih občinah 
Nadiških dolin ter še v občinah Prapotno in 
Čedad. Pot je tudi označila, sicer le v italijan-
ščini. Gre za poznogotske zgradbe iz 15. in 16. 
stoletja, pri katerih so odigrali vodilno vlogo 
gradbeni mojstri in umetniki iz Slovenije.

UMRL JE  SLAVIST  SERGIO BONAZZA IZ  DOLINE
Na Dunaju je 5. marca umrl jezikoslovec prof. Sergio Bonazza. Rodil se je v Dolini 26. oktobra 1938 in 

tam obiskoval osnovno šolo. Slovensko srednjo šolo in trgovsko akademijo je opravil v Trstu, nakar je šel 
v svet. Leta 1970 je diplomiral iz primerjalne književnosti v Benetkah, leta 1977 je še iz slovanske filologije 
na Dunaju in se izpopolnjeval na več univerzah slovanskega in nemškega sveta.
Leta 1970 je začel poučevati italijanščino na nemškem trgovskem zavodu v Bocnu, kjer je spoznal 

poznejšo ženo, Dunajčanko. V letih 1979–83 je bil pogodbeni profesor za slovenski jezik in književnost na 
Vzhodnem inštitutu v Neaplju, v letih 1983–87 poverjeni profesor za slovansko filologijo na univerzi v Vero-
ni, leta 1987 pa je bil imenovan za prvega rednega profesorja slovenskega jezika in književnosti na univerzi 
v Vidmu. Od leta 1990 do upokojitve leta 2010 je bil spet v Veroni kot redni profesor za slovansko filologijo. 
Veliko je objavljal v slovenščini, nemščini in italijanščini ter predaval na simpozijih. V letih 1992–2016 je bil 
predstavnik Italije v komisiji za zgodovino slavistike pri Mednarodnem slavističnem komiteju, zadnjih pet 
let tudi njen predsednik.
Na področju slovenistike je proučeval Jerneja Kopitarja, slovenske verze v viteški liriki Osvalda Wol-

kensteinskega, Franceta Prešerna, Frana Miklošiča, odmeve Danteja Alighierija pri Slovencih, Jana Bau-
douina de Courtenaya, glagolske napise v našem sedanjem zamejstvu, Slovence na Tirolskem, reforma-
cijo idr. Na širšem področju slavistike pa je obravnaval zlasti starejša obdobja slovanskih književnosti, sv. 
Cirila in Metoda, Vuka Stefanovića Karađića, Josefa Dobrovskega, Jána Kollárja, Dositeja Obradovića in 
druge ustvarjalce.

MOLITEV ZA DOMOVINO
Slovenski škofje so ob bližanju 30-letnice 

samostojne slovenske države priporočili, naj 
župniki 20. junija darujejo sv. mašo za domo-
vino in blagoslovijo slovensko zastavo. Jubilej 
bodo verni proslavili še z devetdnevnico za 
domovino, 21. junija pa s 24-urnim postom in 
molitvijo za domovino.

RAZPRAVE MITJE  ŠTEFANČIČA
Tržaški ekonomist Mitja Štefančič je v samo-

založbi v 55 izvodih izdal knjigo, ki nosi angleški 
naslov (Mitja Stefancic – Citizens, not subjects), 
vzporedno pa v slovenščini in italijanščini pri-
naša njegove eseje o gospodarstvu, umetnosti, 
a tudi o finančnih polomih v zamejstvu (TKB, 
KB1909), ki jih je objavil v italijanskih in sloven-
skih tiskanih ali spletnih medijih.

FEIGLOVA KNJIŽNICA 
V  TRGOVSKEM DOMU

V pritličju Trgovskega doma v Gorici, ki se po za-
ščitnem zakonu postopno predaja v uporabo slo-
venskim ustanovam, so 16. aprila slovesno odprli 
in blagoslovili novi sedež Feiglove knjižnice, torej 
goriškega oddelka Narodne in študijske knjižnice. 
Že leta 2013 so tam uredili uporabno konferenčno 
dvorano, z deželnimi sredstvi so nato preuredili 
prostore za zelo mikavno knjižnico.
Drugo nadstropje velike stavbe bosta prevzeli 

glasbeni šoli Slovenski center za glasbeno vzgojo 
Emil Komel in goriški del Glasbene matice, 
podstrešje, ki je v dokaj slabem stanju, pa krovni 
organizaciji SSO in SKGZ.
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Meja ni ločila Gorice od Nove Gorice
Osemdesetletnica italijanskega napada na kraljevino Jugoslavijo je spodbudila – predvsem med itali-

janskimi zgodovinarji – nove študije o fašistični osvajalni politiki na vzhodni meji. Cilj je bila širitev rimskega 
vpliva na Balkanu in popoln nadzor Jadrana. Povečini so te študije verodostojne raziskave, ki obračunavajo 
z ustaljenimi stereotipi o dokaj blagem ravnanju italijanske vojske na zasedenem območju. Nova spozna-
nja so dobila tudi dokajšen odmev v medijih z ne vedno uravnoteženimi reakcijami bralcev. Med drugim 
se množijo spomini in razmišljanja o meji, ki da je 15. septembra 1947 ločila mesti Gorico in Novo Gorico. 
Mnogi se spominjajo krute mejne črte, ki je na drugi strani pustila dele stanovanjskih hiš in družinskih vrtov 
in celo pokopališč. Ločitev Gorice in Nove Gorice je postala mit kot nekakšen berlinski zid, vreden razmišlja-
nja o neumnosti politikov. V resnici meja iz leta 1947 ni ločila dveh mest, ločila je Gorico od svojega zaledja, 
zgodovinsko jedro pokrajine od Vipavske doline in Posočja. To je bila neumnost politikov oziroma nespo-
sobnost jugoslovanske diplomacije. 15. septembra 1947 Nova Gorica ni obstajala niti kot abstraktni pojem. 
Proti koncu leta so se pojavile prve delovne brigade, toda še tri leta kasneje je v Novi Gorici živelo samo 700 
ljudi, šele sredi 60. let je mesto zaživelo kot novo upravno in kulturno središče, ki je 20 let kasneje začelo 
zmagovito pot v svet igralništva, sredi devetdesetih pa je postalo tudi univerzitetno mesto.

DRŽAVNA PROSLAVA OB DNEVU BOJA PROTI  OKUPATORJU
Osemdeset let po napadu sil osi na Jugo-

slavijo in razkosanju Slovenije je bila državna 
proslava ob dnevu boja proti okupatorju 27. 
aprila na Mali gori pri Ribnici, kjer je bil 13. 
maja 1941 prvi oboroženi spopad z italijan-
skim okupatorjem na matičnem ozemlju, 
katerega protagonisti so bili tigrovci. Takrat 
je padel njihov vojaški voditelj Danilo Zelen, 
Ferdo Kravanja je bil težko ranjen, Anton 
Majnik pa je že kot ujetnik ušel. Oba pa sta 
pozneje kot pripadnika OF med vojno izgubi-
la življenje, vendar, kot to dokazuje Tatjana 
Rejec v monografiji Partija in tigrovci, kot žrtvi 
revolucionarnega nasilja.
Proslave sta se udeležila predsednika 

države in vlade, Borut Pahor in Janez Janša, 
ob kulturnem sporedu, ki je med drugim 
obsegal recitacije iz opusov Franceta Balantiča, Karla Destovnika - Kajuha in Lojzeta Grozdeta, je bil 
slavnost ni govornik podpredsednik vlade, gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Na samo 80-letnico spopada je na Mali gori priredilo proslavo društvo Slovenski TIGR – 13. maj. 

Govoril je njegov predsednik Vili Kovačič. Pred slovesnostjo je bila ob kapelici na Mali gori maša, ki 
jo je daroval prof. Janez Juhant.
Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, ki je bilo s postavljanjem 

spomenikov in knjižnimi izdajami v prvih letih delovanja izjemno zaslužno za razkrivanje zamolča-
nih in svojčas preganjanih tigrovcev, pozneje pa se je dokaj prilagodilo stališčem in delovanju Zveze 
borcev, pa je 15. maja na Mali gori priredilo svojo svečanost, na kateri je bil ob kulturnem sporedu 
osrednji govornik tržaški zgodovinar Borut Klabjan. Predsednik društva Gorazd Humar je v svojem 
nagovoru ponovno nastopil proti predlogu, da bi 13. maj postal državni praznik. Predsednik države 
Borut Pahor je na slovesnost napotil gardo Slovenske vojske z vencem.

Predsednik vlade Janez Janša pred spomenikom 
tigrovcem 27. aprila na Mali gori (vir: Kabinet 
predsednika vlade)
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OTROŠKI VRTEC – 
OSNOVA, NA KATERI STOJI NAŠA ŠOLA

Elisabetta Kovic

Kdo so otroci, ki se vpisujejo v slovenske vrtce

Vključitev slovenske šole  
v italijanski pravni red
Spremembe zakonodaje, ki so se 

na področju predšolske vzgoje in šole 
nasploh od 60. let dalje vrstile v Italiji, 
so močno vplivale tudi na šole s slo-
venskim učnim jezikom na Goriškem in 
Tržaškem. Zakon št. 1012 iz leta 1961 je 
slovenske vrtce in šole končno vključil v 
italijanski pravni red. Zakon poudarja, 
da poteka v otroških vrtcih, osnovni, 
srednji in višji srednji šoli na Goriškem in 
Tržaškem pouk v maternem jeziku otrok 
in da se torej poleg italijanskih tu smejo 
ustanavljati tudi šole s slovenskim uč-
nim jezikom. V svojem drugem členu pa 

zakon določa, da so slednje namenjene 
pripadnikom slovenske jezikovne skupi-
ne, ki so italijanski državljani ali ki imajo 
stalno bivališče na tem teritoriju.

Vpisovanje v slovenske šole 
do srede osemdesetih let  
20. stoletja
Problem vpisovanja v šole s sloven-

skim učnim jezikom se je vse do osem-
desetih let prejšnjega stoletja postavljal 
precej drugače kot danes. Za en del 
manj šine je bila izbira slovenske šole te-
daj nekaj samoumevnega in nespornega, 
nekateri drugi pa se iz različnih razlogov, 
predvsem pa iz strahu pred morebitnimi 

posledicami, te možnosti 
niso upali posluževati.
Da ne bi zaprli sloven-

skih šol, so tako nekatere 
plemenite osebnosti iz vrst 
manjšine, katerim je sloven-
skost veliko pomenila, še v 
60. letih hodile po goriških 
vaseh od hiše do hiše iskat 
slovenske otroke, da bi se 
vpisali v slovensko šolo. 
Dobro se spominjam, da 
je tudi našo družino obis-
kal pomemben zamejski 
šolnik in obrazložil očetu in 
mami, kako je pomembno, 
da ostane v Podgori odprta 
slovenska šola. Starši so 
me namreč vpisali v prvi 

Otroški vrtec v 
Podgori v šolskem 
letu 1966/67
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razred slovenske šole v Ulici Croce v 
Gorici, ker v Podgori ni bilo dovolj otrok 
za sestavo razreda. Otrok, ki so doma 
govorili slovensko, je bilo sicer v Podgori 
dovolj, saj nas je bilo samo na našem 
koncu vasi pet deklet, ki smo se vsak dan 
skupaj igrale, toda starši niso želeli, da bi 
njihovi otroci obiskovali slovensko šolo. 
Na to namreč niso bili še pripravljeni oz. 
se niso želeli izpostavljati, saj je bil v 60. 
letih še živ spomin na tiste, ki so bili zara-
di slovenskega jezika preganjani. Poleg 
tega se je v teoriji jezikovnega načrtova-
nja prav v 60. letih začel uveljavljati 
pojem »status jezika«. Na tej osnovi si je 
v našem zamejskem prostoru podzavest-
no utiralo pot prepričanje, da ima itali-
janščina višji socialni in politični status in 
da predstavlja slovenščina manj prestiž-
no sporazumevalno sredstvo. Zavestno 
ali podzavestno smo zamejci začeli 
spreminjati svojo etnično identiteto in 
prevzemati jezik ter kulturo večinskega 
soseda: kulturna in jezikovna asimilacija 
je bila v polnem teku. Ena od posledic te 
dinamike je bila najbrž 
tudi ta, da otroci tako 
imenovanih mešanih 
zakonov celo na pode-
želju, se pravi v pretežno 
slovenskem okolju, niso 
več avtomatično obisko-
vali slovenske šole.
Moja starša sta za-

vednemu slovenskemu 
šolniku brez pomisleka 
odgovorila: seveda! In 
tako smo prvi razred v 
Podgori leta 1968 obis-
kovali trije ter skupaj z 
učenci drugega razreda 
tvorili večrazrednico. Naj 
tu mimogrede omenim, 
da so bile v tistih letih 
večrazrednice precej 
pogoste, gotovo bolj kot 
danes. Dvomim, da bi 
današnje družine tako 
zlahka žrtvovale socia-
lizacijo svojega otro ka 
za obstoj  slovenske šole 

ali katerekoli druge šole, če bi v tem ne 
uvidele interesa in kakovosti šolske po-
nudbe same. Pojem narodne identitete 
je res zanimiv, spreminja se z družbenimi 
spremembami vred! 

Sprememba paradigme
Stvari so se na prehodu iz 80. v 90. 

leta obrnile na glavo. Korenite politične 
spremembe, ekonomska kriza in de-
mografski padec v 80. letih so močno 
preobrazili družbo in hkrati zaznamovali 
slovensko šolstvo. Mladi si življenjskega 
sopotnika niso več izbirali izključno med 
pripadniki manjšine, slovenska skupnost 
se je polagoma sama začela odpirati 
večini. Še večje posledice je imel padec 
Berlinskega zidu in posledično razkroj 
komunistično-socialističnih režimov. V 
obmejnem prostoru je  povečana mobil-
nost iz političnih in ekonomskih razlogov 
botrovala bolj odprtemu mišljenju in šir-
šemu razumevanju zapletenega obdobja 
druge svetovne vojne. Mnogi mladi pari 

so začeli za svoje otro-
ke iskati storitve, ki naj 
bi bile ne le čimbolj 
kakovostne, ampak ki 
naj bi njihovim otro-
kom ponujale tudi 
tiste možnosti, ki jih 
oni sami niso izkoristi-
li. Niso jih pa izkoris-
tili zato, ker so živeli 
v družinah, ki so bile 
obremenjene s spomi-
ni na tragično vojno 
obdobje (odselje-
vanje, optanti, izgu-
ba svojcev …). Med 
takimi mladimi pari 
so mnogi bili po rodu 
Slovenci, ki pa doma 
niso bili deležni vzgoje 
v slovenskem jeziku in 
kulturi. A tudi italijan-
ski starši so se začeli 
zanimati za možno-
sti, ki jih je ponujalo 
bližnje okolje. Pozorni 

Večrazrednica 
(1. in 2. razred 
osnovne šole) 
v Podgori v 
šolskem letu 
1968/69
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so postali na  organiziranost  slovenske 
državne šole v Italiji in razumeli, da je 
sosedov jezik enkratna priložnost, ki jo 
lahko ponudijo svojemu otroku. 
In tako smo v osemdesetih letih začeli 

sprejemati prve otroke, ki so jih  italijanski 
starši ali slovenski starši, ki svojih otrok 
niso vzgajali v slovenskem jeziku (takrat 
se je pojavila beseda deasimilacija), 
vpisovali v naše otroške vrtce in osnovne 
šole. Pedagoški kader je bil nepripravljen 
na tako relevantno spremembo. Ravna-
telji so se znašli v škripcih, pojavil se je 
strah, da bi slovenska šola ne mogla več 
zagotoviti kakovostne ravni slovenskega 
jezika. Po drugi strani pa je bilo potrebno 
ohraniti in zagotoviti delovanje šole s 
slovenskim učnim jezikom, ki jo je demo-
grafski padec resno načenjal. 
Povsem normalno je torej, da so 

takrat ravnatelji zagrabili za možnost, ki 
se jim je ponudila, in odprli vrata neslo-
venskim govorcem. Kljub temu, da učno 
osebje v to ni bilo popolnoma prepri-
čano, so si otroci iz mešanih zakonov 
ali izključno italijanskih družin začeli 
postopoma utirati pot v šole s sloven-
skim učnim jezikom. Italijanski starši ali 
neslovenski govorci (kot zdaj imenujemo 
te kategorije ljudi) so začeli slovenskim 
vrtcem in šolam zaupati. V njih so videli 
dvojno prednost: jezikovno in kulturno 

ter socialno in praktično. Za-
nje, za neslovenske govorce, 
jezik ni samo dodana vred-
nost. Z velikim zanimanjem 
gledajo na našo manjšinsko 
organiziranost in na vse šolske 
in obšolske storitve, ki smo jih 
in jih še ponujamo. 
»Neslovenski govorci« je 

sicer širok pojem, ki zaobjema 
ne samo pripadnike italijanske 
ali drugih evropskih etnij, pač 
pa tudi tiste, katerih slovenski 
starši ali nonoti so se odločili, 
da se bodo s svojimi otroki 
pogovarjali le v italijanščini. 
Podobno so v 60. letih ravnali 
Furlani s svojimi otroki, 
ko so zaradi ekonomskih 

težav zapuščali revne gorske predele 
in se spuščali v ravnino. V razširjenem 
meščanskem okolju so z otroki govorili 
v italijanščini, tako da dobršen del 
odraslih iz tistega obdobja furlanščino 
razume, a je ne govori. Proces asimila-
cije ni torej nujno povezan s političnim 
konfliktom z večinskim narodom. Tako 
kot pri ekonomskih krivuljah tudi pri na-
rodni identiteti večkrat gre za družbene 
pojave, vezane na določene generacij-
ske percepcije. Procesi asimilacije v 60. 
letih so se z naslednjo generacijo začeli 
spreminjati v »deasimilacijo« (tako za 
nas Slovence kot tudi za Furlane, vsaj 
kar zadeva Italijo).
Toda, ali je zato upravičena trditev, 

da se slovenska šola na ta način izne-
verja svojemu poslanstvu? Prepričana 
sem, da ne. Čeprav razvijanje jezikovne 
zmožnosti otrok, katerih materni jezik 
ni slovenščina, za vzgojiteljice in uči-
telje pomeni dodatni trud in istočasno 
nov izziv, ostaja namreč slovenski jezik 
središče in hkrati specifika naših vrtcev. 
V otroškem vrtcu se vse dejavnosti odvi-
jajo v slovenskem jeziku, italijanščina ni 
predvidena. Pričakovanje in delo vzgo-
jiteljic sta torej usmerjeni v otrokovo 
čim boljše usvajanje slovenskega jezika 
in seveda v nadaljevanje šolanja v šoli s 
slovenskim učnim jezikom. 

Miklavževanje v 
otroškem vrtcu 
na Greti (TS) 
decembra 1962
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REPRESIJA PROTI ČLANOM  
SLOVENSKE DEMOKRATSKE 
ZVEZE (SDZ) IN NJENIM 
PRIVRŽENCEM (III. del)
Jernej Vidmar

Iskanje dopisnikov in   
bralcev Demokracije
Udba je budno spremljala in analizirala članke 

v Demokraciji, zlasti tiste, ki so pisali o dogajanju v 
Jugoslaviji, in še posebno tiste, ki so prinašali vesti 
o dogajanju na Primorskem. Preganjala je jugoslo-
vanske državljane, za katere je sumila in ugotavlja-
la, da so anonimni pisci posameznih člankov ali 
da na skrivaj posredujejo informacije novinarjem 
Demokracije o stanju v Sloveniji.
Eden izmed osumljenih sodelovanja z Demo-

kracijo je postal leta 1948 tudi župnik iz Zgornjega 
Cerovega Ludvik Rusjan. V predlogu za aretacijo, ki 
ga je podal vodja pooblaščenstva Udbe za Gori-
co Dušan Rozman - Orlov, je med drugim pisalo: 
»Časopis Demokracija iz Gorice je pogosto prinašal 
članke iz Cerovega in Jugoslavije, iz katerih pa je 
bilo razbrati že po stilu, da jim je pisec duhovnik. Ker 
pa tu ni študirane osebe razen njega, smatramo, da 
jih je pisal on.«
Rusjana so oktobra 1952 zaprli. Okrožno 

sodišče v Gorici (tj. Novi Gorici) pod predsedstvom 
Franca Leskovca ga je na javni obravnavi 20. janu-
arja 1953 obsodilo zaradi sovražne propagande na 
5 let in 2 meseca strogega zapora in 2 leti omejitve 
državljanskih pravic. Med drugim je bil obsojen 
zato, ker je v coni A zastopal linijo dr. Avgusta 
Sfiligoja in ker so k njemu prihajali briški simpa-
tizerji SDZ, ki so nato, po priključitvi, pobegnili v 
Italijo, itd. Rusjan se je preko odvetnika pritožil na 
Vrhovno sodišče, ki mu je kazen znižalo na 4 leta 
strogega zapora.1
Oblasti so preganjale tudi vsakogar, ki je samo 

posedoval, prebiral in v domovini širil prepove-
dano literaturo, h kateri sta sodila med drugim 
tudi Demokracija in Slovenski Primorec.  Zaradi 

1 Prav tam.

 posedovanja slednjih je bilo pred Okrožnim 
sodiščem v Postojni (od 1952 v Novi Gorici) obsoje-
nih kar nekaj ljudi na večletne zaporne kazni.
To je doletelo tudi učiteljico Marijo Klinkon, 

sestro duhovnika Karla Klinkona, župnika v Libuš-
njah, ki je bila zaradi posedovanja nekaj številk 
Demokracije in Slovenskega Primorca pred Okrož-
nim sodiščem v Postojni 27. julija 1948 obsojena na 
3 leta odvzema prostosti s prisilnim delom. V sodbi 
je pisalo »da je v Libušnjah, okraj Tolmin, v letu 1947 
delno v času ZVU in delno pozneje po priključitvi 
tega ozemlja k Jugoslaviji dobavljala na skrivaj v 
Gorici izhajajoče zoper novo Jugoslavijo in njeno 
družbeno ureditev napeljano časopisje Demokracijo 
in Slovenski Primorec ter to časopisje razširjala 
dalje in obenem nabirala naročnike, s čimer je vršila 
propagando in agitacijo, ki vsebuje poziv na nasil
no porušenje obstoječo državno ureditev. S tem je 
zakrivila kaznivo dejanje po čl. 9, odst. 1. Zakona o 
kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo.«2
Zaradi posedovanja Demokracije so bili za-

prti tudi ljudje v notranjosti Slovenije. Leta 1948 
sta bila zaprta zakonca Minka in Franc Mulaček 
iz Ljubljane. Po izjavi njune hčerke, ki jo je po-
slala uredništvu sodobne Demokracije in je bila 
objavljena dne 31. julija 1990, je bil razlog, da so 
ju zaprli, ker je Minka prejela 3 izvode ilegalnega 
časopisa Demokracija, njen soprog Franc Mula-
ček pa ca. 10 izvodov časopisa. Minka je zaporno 
kazen prestajala v gradu Rajhenburg, kjer so bili 
takrat ženski zapori, Franc pa v Mariboru, kjer je v 
zaporu avgusta 1950 umrl. Obema so vzeli tudi vse 
premoženje, to je hišo v Rožni dolini v Ljubljani in 
parcelo na Vrhovcih.3

2 PANG, 974, t. e. 38, a. e. 8, K 69/48.
3 Podatke o zaprtju zakoncev Mulaček mi je 
posredovala Alenka Puhar. Pismo o zaprtju staršev 
leta 1948  je v Demokraciji 31. jul. 1990 objavila Mija 
Mulaček Pirc.
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Tolminski proces leta 
1952 in tragično izginotje 
organista Ludvika Šturma
Še en odmeven politični proces, 

s katerim je hotela Udba dokazati, 
da obstaja zločinska obveščevalna 
povezava med duhovščino prek meje, 
goriško SDZ in primorsko duhovščino v 
FLRJ, je bil tolminski proces leta 1952. 
Na procesu, ki ga je Okrožno sodišče 
v (Novi) Gorici izpeljalo med 13. in 19. 
marcem v Tolminu, so obsodili na dol-
goletne zaporne kazni šest primorskih 
duhovnikov in enega organista.
Obtoženi so bili, da so po navodi-

lih vodilnih funkcionarjev SDZ z dr. 
Antonom Kacinom in dr. Avgustom 
Sfiligojem na čelu takoj po priključitvi 
Slovenskega primorja k Federativni 
ljudski republiki Jugoslaviji vse do maja 
1951 povezano delovali proti obstoječi 
ureditvi v FLRJ, tako da so organizi-
rali mrežo za zbiranje obveščevalnih 
podatkov vojaškega, gospodarskega in 
političnega značaja. O vsem tem naj bi 
razpravljali na dekanijskih konferencah 
v Kobaridu in Bovcu. Organizirali naj bi 
ilegalne kanale za prenos teh poročil 
preko meje. Širili naj bi sovražno 
literaturo proti tedanji komunistični 
oblasti (Slovenski Primorec, Demo-
kracijo, Katoliški glas) in nagovarjali 
k prebegom čez italijansko mejo ter 
jih organizirali. Poleg tega so neka-
tere obtožili še medvojnega sodelo-
vanja s fašisti, domobranci in Nemci.
Tudi ta proces in priprava nanj sta 

bila politični konstrukt Udbe, poln 
izmišljotin in polresnic. Z njim so 
komunistične oblasti obračunavale 
tako z notranjim sovražnikom, za 
katerega so imele primorske duhov-
nike, kot z zunanjim sovražnikom, to 
sta bila SDZ in slovenska duhovščina 
v zamejstvu. Tolminski proces je bil v 
prostorih okrajnega sodišča v Tolmi-
nu. Tam je bilo polno poslušalcev, ki 
jih je izbrala Udba. Na procesu so bili 
nekateri novinarji, tudi apostolskemu 

 administratorju dr. Mihaelu Torošu so 
dovolili prisostvovati procesu.
Prodekan kobariške 

dekanije Ivan Kobal je bil 
obsojen na 18 let strogega 
zapora in štiri leta odvzema 
državljanskih pravic, organist 
v kobariški dekaniji Ludvik 
Šturm na deset let in šest me-
secev strogega zapora in dve 
leti odvzema državljanskih 
pravic, župnijski upravitelj v 
Logu pod Mangartom Ivan 
Hlad na šestnajst let strogega 
zapora in štiri leta odvzema 
državljanskih pravic, župnijski 
upravitelj v Drežnici Ljubo 
Marc na deset let strogega 
zapora in tri leta odvzema 

Osebna izkaznica Ivana Kobala (vir: PANG, 974, Okrožno sodišče 
Nova Gorica, t. e. 74). 

Zgoraj: iz obtožnice na 
tolminskem procesu.
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državljanskih pravic, župnijski upravitelj 
na  Libušnjem Karel Klinkon na devet 
let strogega zapora in dve leti odvzema 
državljanskih pravic, bogoslovec Sta-
nislav Sivec na tri leta in šest mesecev 
strogega zapora, župnijski upravitelj v 
Solkanu Robert Zadnik pa na eno leto in 
šest mesecev strogega zapora.4

Udba je po končanem procesu v 
letnem poročilu zadovoljno poročala: 
»Med vodilnimi krogi SDZ v Gorici je sedaj 
po obsodbi popolna zmeda. Prizadeti 
duhovniki obtožujejo drug drugega«.5

O tolminskem procesu so navduše-
no razpravljali tudi okrajni partijci na 
prvem skupnem zasedanju plenuma 
OK KPS Idrija – Tolmin 8. aprila 1952. V 
zapisniku seje je med drugim zapisano, 
da je eden izmed partijskih govornikov 
povedal, da je zadnji proces v Tolmi-
nu »veliko agitacijsko sredstvo proti 
sovražniku, proti religiji itn. Posluževati 
se ga moramo nenehno, k temu dodajati 
še nove in nove dogodke.«6

Dr. Sfiligoj pa je svojo čast in čast svo-
jih sodelavcev glede obtožb na procesu 
v Tolminu branil v Demokraciji, kjer je 
zanikal vse obtožbe proti sebi in SDZ ter 
jih označil za gole izmišljotine.
Obsojenci na tolminskem procesu so 

bili izpuščeni med letoma 1953 in 1958. 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 
leta 1996 razveljavilo sodbo tolminske-
ga procesa in vrnilo zadevo na Okrožno 
sodišče. Okrožno sodišče v Novi Gorici 
pa je leta 1997 ustavilo postopek proti 
obtožencem na tolminskem procesu, ker 
je ugotovilo, da je sodišče leta 1952 kršilo 
kazenske predpise in ni predložilo doka-
zov o resničnosti očitkov iz obtožnice.7

Izmed obsojenih na tolminskem pro-
cesu je posebej tragična usoda doletela 
organista in družinskega očeta dveh 

4 Tamara Griesser Pečar, Cerkev na zatožni 
klopi, Družina, Ljubljana 2005 (dalje 
Griesser Pečar), str. 520–528.

5 ARS, AS 1931, Letna poročila 
Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, A-22-3-0153, letno poročilo 1952.

6 PANG, 486, t. e. 30, 8. 4. 1952.
7 Griesser Pečar, str. 520–528.

otrok Ludvika Šturma iz 
Kobarida, ki je bil obsojen, 
ker naj bi po navodilih SDZ 
skupaj z duhovniki zbiral 
obveščevalne podatke 
proti FLRJ, o katerih naj bi 
razpravljali na dekanijskih 
sestankih. Partijska oblast 
je za protidržavne, proti-
režimske sestanke štela 
nedolžne stvari. Šturm se je 
z duhovniki sestajal, ker so 
k njemu prihajali po note, 
ker je on hodil v župnišče, 
da so se dogovarjali, kdaj 
bodo nastopili pevski 
zbori, katere pesmi bodo peli, ipd. Ni se 
ukvarjal z nobeno protidržavno sovraž-
no dejavnostjo. Edina njegova usodna 
napaka je bila, da je bil v kritičnem času 
jugoslovanskega stalinizma dejaven ka-
toličan, intelektualec in svobodomiseln 
v ideološkem pogledu. Takratni režim 
pa tega ni dopuščal, zato so ga, da bi ga 
onemogočili, priključili k tolminskemu 
insceniranemu procesu.
Zaprt je bil od 8. junija 1951 do po-

milostitve 29. novembra 1953. Ko je bil 
še pred procesom zaprt v preiskovalnih 
zaporih Udbe v Tolminu, so udbovci več 
dni preiskovali hišo družine Šturm, ki 
je takrat živela v Kobaridu blizu cerkve. 
Z agenti Udbe so prišli tudi nekateri 
krajevni partijski aktivisti in ravnatelj 
osnovne šole Kobarid. Zaplenili so jim 

Organist Ludvik 
Šturm iz Kobarida
 (vir: družinski 
arhiv).

Stavba v Tolminu, 
kjer je bil sedež 
Udbe in kjer so 
v kleti zapirali 
pripornike (vir: 
PANG, 1072, Jožko 
Kragelj, t. e. 18).
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družinsko knjižnico, med 
drugim tudi zelo dragoceno 
Dalmatinovo Biblijo. Udba 
je večkrat zasliševala Štur-
movo ženo Zofijo. Večkrat 
je morala iti na postajo mi-
lice. Udba je Šturmovim v 
spalnico na skrivaj names-
tila prisluškovalne naprave. 
Poleg tega pa jih je nadzira-
la preko sodelavcev, preko 
ovaduhov. Šturmovi družini 
so se dogajale srhljive stva-
ri. Živeli so v strahu.
Takoj po izpustu iz 

zapora novembra 1953 
Ludvik Šturm ni imel 
državljanskih pravic, zato 
mu je bilo vsako javno 
udejstvovanje prepoveda-
no in tudi službe ni imel. 
Kmalu pa so ga lokalni 
borci prosili, če bi jih lahko 
vadil za proslave. Nato je 
dobil službo knjigovodje v opekarni. 
Poleg tega je učil tudi mešani zbor, 
kasneje različne soliste, instrumenta-
liste, ustanovil je godbo na pihala itd. 
Bil je znan kot družaben človek vesele 
narave. Vse je kazalo, da se bo življenje 
Šturmovih počasi normaliziralo. A Udba 
ni odnehala in ga je kot mnoge bivše 
politične zapornike z ustrahovanjem 
silila k sodelovanju. Omenjen je tudi v 
Lajovčevi knjigi s seznamom 
sodelavcev Udbe.
To, da ga silijo v sodelo-

vanje, je omenil tudi svojim 
domačim. Pri tem je doživljal 
hude psihične stiske. Bil je tudi 
nadzorovan na najrazličnejše 
načine. Deset dni pred izgi-
notjem je rekel hčerki Sonji, 
da jih bo moral zapustiti, zato 
da bodo varni. Zjutraj 9. mar-
ca 1959 pa je za vedno izginil. 
Žena je prosila za pomoč sose-
de, da so ga šli iskat tudi s psi. 
Sledi so vodile do bovške ceste. 
Na cesti so izginile. Po izginotju 
so ljudje prinašali  različne vesti 

o njegovi usodi. Nekateri 
so menili, da je naredil 
samomor, in to na več 
načinov. Drugi so videli, 
da so ga udbovci odpeljali 
v blindiranem avtomobilu 
in ga kasneje domnevno 
usmrtili. Tretji so prinašali 
vesti, da je pobegnil in da 
naj bi bil pastir na planini 
blizu Rima oziroma vrt-
nar v nekem samostanu v 
Italiji. Pred nekaj leti je celo 
nekdo poklical Šturmovo 
hčerko Sonjo in ji povedal, 
da so pri gradbenih delih 
ob stavbi Kobariškega mu-
zeja našli okostje z lobanjo 
s srebrnim zobom, ki naj bi 
bila Ludvikova. Ko je o tem 
podrobneje povpraševala, 
ni nihče nič vedel.
Izginotje Ludvika Štur-

ma ostaja še nerazrešena 
skrivnost. Jožko Kragelj, ki je bil v času 
komunizma tudi politični zapornik in 
so mu bile znane udbovske metode in 
priprave bivših političnih zapornikov na 
sodelovanje, je bil mnenja, da je izginil 
oziroma bil ubit po navodilih Udbe. 
Kragelj je menil, da ga je Udba mor-
da odpeljala v Gotenico, kjer so tudi 
mnogi izginili. Udba je namreč bivše 
zapornike silila v sodelovanje. Nepri-

pravljenost na sodelovanje pa je 
sankcionirala tudi na ta način: 
»Če ne boste sodelovali, boste 
izginili. Ljudje bodo izvedeli, da 
ste pobegnili v Italijo.«
Znani so primeri, ko so ljudi 

odpeljali na mejo in jih tam 
ustrelili, češ da so hoteli zbežati 
čez mejo. Komisija za izvajanje 
zakona o popravi krivic Vlade 
Republike Slovenije je leta 2000 
Ludviku Šturmu posthumno pri-
znala status bivšega političnega 
zapornika.8

(konec)

8 Osebni arhiv Sonje Lipušček, roj. 
Šturm.

Ludvik Šturm 
z ženo Zofijo in 
otrokoma nekaj let 
pred aretacijo (vir: 
družinski arhiv).
Spodaj: Jožko 
Kragelj, kot ga 
je v zaporu na 
Igu portretiral 
Čoro Škodlar (vir: 
PANG, 1072, Jožko 
Kragelj, t. e. 18).
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Majda Sfiligoj

SOVRAŠTVA NI POZNALA
Odziv na pisanje dr. Jerneja Vidmarja

Izsledki raziskovalnega dela dr. Jer-
neja Vidmarja so mi razkrili marsikaj no-
vega in me spodbudili, da s tem prispev-
kom dopolnim vsebino svoje knjige Kjer 
sem svoboden, tam sem doma1 z nekaj 
dodatnimi ugotovitvami, predvsem taki-
mi, ki so povezane z življenjem moje tete 
Romane Sfiligoj po povratku iz zapora.
Usoda zapornic v zaporu Rajhenburg2 

je podrobno opisana v življenjepisu 
Angele Vode Skriti spomin,3 v katerem je 
izrisan nečloveški odnos paznikov, ki so 
muke in malodušje zapornic še poglab-
ljali s svojim ponižujočim vedenjem. Av-
torica med drugim pravi: »Ko sem prišla 
v Rajhenburg, sem pričakovala, da bodo 
kotle z zajtrkom prinesli vsaj do celic, kar 
delajo povsod in kar poenostavi delo. 
Toda nas so nagnali na majhno grajsko 
dvorišče. Na kamniti hodnik pred kuhinjo 
so postavili kotle z grenko rjavo tekočino 
ter pločevinaste menažke, ki so nam jih 
razdelili ... A nikjer nismo imele prosto
ra, kamor bi položile skodelico ... Jedle 
smo res kakor psi, iz prav take posode in 
prav tako s tal, često pokritih z blatom, 
vso zimo s snegom, poleti s prahom in z 
odpadki!« Skrajno nečloveško!
V svojem delu Angela Vode navaja 

tudi imena in priimke zapornic, ki so 

1 Majda Sfiligoj, Kjer sem svoboden, tam 
sem doma. Življenje in delo dr. Avgusta 
Sfiligoja, Krožek za družbena vprašanja 
Virgil Šček in Mladika, Trst 2005–2006.

2 Rajhenburg je bil leta 1952 preimenovan 
v Brestanico. Angela Vode je bila v tem 
zaporu v letih 1949–1953, Romana pa od 
leta 1950 do 1953.

3 Angela Vode, Skriti spomin, Nova revija, 
Ljubljana 2004.

trpele za raznimi kožnimi boleznimi. 
Nič čudnega, da je tudi Romana takoj 
po vrnitvi iz zapora zbolela za kronič-
nim avtoimunskim kožnim obolenjem, 
menda za zelo hudim primerom atopij-
skega dermatitisa, ki se pojavlja občas-
no, predvsem ko je prizadeti pod hudim 
psihološkim pritiskom. V domačem 
arhivu sem našla pismo strica Viljema iz 
Krmina, ki Romani svetuje, naj se posve-
tuje s svojim zdravnikom glede najučin-
kovitejše oblike zdravljenja, za stroške 
pa naj ne skrbi, saj za poravnavo bodo 
poskrbeli domači. In dodaja: »Ti pa si 
bolezen nabrala v zaporu in odgovoren 
je oni ki je kriv nezdravega ambjenta v 
katerem si morala prebivati. Zato imaš 
tudi možnost vprašati, da država poskrbi 
za tvoje zdravljenje odnosno da ti povrne 
stroške ki jih doprineseš za zdravljenje.« 

Pismo 
strica Viljema
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Glede na vsebino in na dejstvo, da je 
pismo natipkano, sklepam, da sta ga 
napisala oba brata, Viljem in moj oče Av-
gust, podpisal pa ga je samo Viljem, ki je 
bil Oblasti manj »nevaren« kot »narodni 
izdajalec« Avgust.
Verjetno je Oblast ugodila Romani-

ni prošnji, saj se je večkrat zdravila na 
Dermatološki kliniki v Ljubljani.4

Pismo je bilo odposlano iz Krmina, 
ker na Dobrovem sta po zaprtju meja 
leta 1947 ostali samo teti Dora in Roma-
na. Vsi bratje so se po napadu na druži-
no Sfiligoj odselili v Italijo. Naša družina 
v Gorico, stric Viljem v Krmin, neporoče-
ni stric Edo (Alfred) – ta me je s kolesom 
obiskoval v zdravilišču pri Vidmu – v Šta-
rancan pri Tržiču (Monfalcone), stric Gili 
(Virgilij) pa začasno v zaselek tik Krmina, 
leta 1948 pa dokončno v Argentino. Za 
vedno razkropljena družina!
Za teto Romano pa je bila najhujša 

posledica obsodbe propad njene ljube-
zenske zgodbe. Tudi njen zaročenec I. S. 
je bil med žrtvami povojnih obračuna-
vanj, obsojen in zaprt. Diplomiral je na 
učiteljišču v Tolminu in postal učitelj; 
ob svojem poklicu pa se je posvečal 
tudi glasbi, igral je violino in na koru pel 
tenor. Po pričevanju gospe V. »pod fašiz
mom ni imel službe, med vojno je učil, po 
vojni je bil zaprt v Medvodah, Litostroju, 
Postojni. Ob povratku je čisto osivel, vrnil 
se je strahotno shujšan. Podpisati je 
moral, da o zaporu ne bo nikoli govoril.« 
Gospa V. dodaja, da je bila njegova zveza 
z Romano resna: »Romana je imela že 
vso balo, in ko je mama (Romanina) sep
tembra 1948 umrla, jo je stric spremljal 
prvi za krsto. Z zapori se je vse spremeni
lo. Romanina bolezen je nastopila hitro 
po zaporu. Ko je bil I. zadet od kapi, je 
Romana izjavila, da bi ga vzela in nego
vala, če bi le imela zdrave roke.« 5

Romani ni bilo usojeno, da bi imela 
svoje otroke, in morda je prav zato imela 
neskončno rada sosedovi dekletci. Ko 
je prišla iz zapora, je bila najmlajša A. S. 

4 Pričevanje gospe M. S. S.
5 Pričevanje gospe V. S.

stara tri mesece. Ljubkovala jo je in pes-
tovala, kakor bi bila njena hčerka. Bila ji 
je tudi birmanska botra in jo je obdarila 
s prelepo zapestno urico, tako se namreč 
spominja birmankina mlajša sestra M.
Krivično preganjanje pa ni spremeni-

lo Romaninega vedrega značaja. »Rada 
je pela, čeprav ni imela posluha. V smeh 
nas je spravljala s posnemanjem vaških 
ljudi, posrečeno in hudomušno. Zelo rada 
se je vozila okrog, kamorkoli, posebno v 
Krmin. Sv. Gora pa je povezana z njeno 
globoko vero. Srčna žena, Romana.«6

Bila sem petnajst let stara, ko sem jo 
prvič obiskala po prestanem zaporu, o 
katerem pa takrat nisem ničesar vedela. 
Nikdar je nisem slišala koga obtoževati 
ali se pritoževati nad svojo žalostno 
usodo. Nam mlajšim ni nihče omenjal 
grozot, ki so jih Sfiligojevi pretrpeli. Ta 
molk je bil značilen za vso družino.
Med tem obiskom jeseni 1955 na 

Dobrovem sta mi teti Dora in Romana 

6 Pričevanje gospe M. S. S.
Jeseni leta 1955 
s teto Romano
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predstavili novinarja, menda zaposlene-
ga pri časopisu Ljudska pravica, Jože-
ta Žižka. Bil je soprog moje sestrične 
Vesne, hčerke tete Miči, in bodoči oče 
svetovno znanega filozofa Slavoja Žižka. 
Teta Romana mi je ob tem snidenju za-
upno šepnila: »Ni kakor drugi komunisti, 
je zelo dober človek.«
Gospod Žižek je bil zelo prijazen in je 

naju s teto Romano hotel na vsak način 
slikati. Tudi za menoj je bilo težko obdob-
je. Po hudi pljučni bolezni sem se komaj 
vrnila iz zdravilišča, intenzivno zdravlje-
nje in obilno prehranjevanje pa sta me 
spremenila in sem na Žižkovi fotografiji 
videti kot nekakšna debela koklja.
Pričevalka M. S. S. se spominja: »Ži-

žek je prihajal na obiske z večjim črnim 
avtomobilom, za sestro A., ki je bila 
takrat stara eno leto, je uredil pregled v 
Ljubljani. Zaradi pogostih angin je bila 
pri zadnji fazi sepse in je bilo to za njeno 

življenje ključno. Zdravniki niso pošiljali 
kmečkih otrok k specialistom, ker je bila 
obravnava do 3. leta brezplačna, nato 
pa plačljiva.«7

Romana je svoja zadnja leta preživela 
v Domu upokojencev v Novi Gorici in 
umrla aprila leta 1980. Rehabilitacije, 
žal, ni dočakala, saj je šele leta 1997 
prišlo do razveljavitve obsodbe.
Tok zgodovine pa je vendarle ne-

upogljivim Bricem priznal zaslužnost pri 
ohranjanju slovenskega naroda. Občina 
Brda in Društvo TIGR Primorske sta juni-
ja leta 2018 na pročelju hiše Sfiligojevih 
na Dobrovem odkrila ploščo briškim 
tigrovcem in njihovim sodelavcem. Med 
njimi, poleg imen članov Sfiligojeve dru-
žine, je tudi Romanino ime. Ob tem do-
godku sem imela izredno čast, da sem 
ploščo odkrila skupaj z gospo Darinko 
Sirk, še večja čast pa me je doletela, ko 
mi je župan Mužič izročil slovensko za-
stavo, ki je pokrivala ploščo do njenega 
odkritja. Ta je najdragocenejši predmet, 
ki ga hranim na svojem domu.
»P›r županovih« na Dobrovem, kjer je 

nekoč prebivala številna družina biljan-
skega župana Jožefa Sfiligoja, ni več 
nobenega potomca preizkušane družine 
Sfiligojev, ostajajo le spomini.

7 Pričevanje gospe M. S. S.

Junij 2018: 
plošča za briške 
tigrovce in njihove 
sodelavce na 
Dobrovem (levo);
župan Občine 
Brda Franc Mužič 
izroča avtorici 
slovensko zastavo 
(desno)
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Verjetno ni med bralci nikogar, ki bi ne poznal 
osebnosti msgr. Marina Qualizze, zato bi bila ka-
kršna koli natančna predstavitev njegove biogra-
fije in njegovih zaslug odveč ali pa celo na tem 
mestu neustrezna.
Po zaslugi g. Angela Kračine se je odločil za 

teologijo, vsestransko je bil oblikovan v duhovnika 
v predkoncilskem duhu, zato se je nato moral v 
naslednjih letih kot študent dogmatske teologije 
na Gregorijanski univerzi v Rimu, kot dušni pastir, 
profesor, predavatelj, publicist in vzgojitelj soočati 
z vsemi spremembami, ki jih je izoblikoval drugi 
vatikanski koncil, in to v nadvse razburkanih šest-
desetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Razburkanih zato, ker se je kot profesor dogmatike 
v videmskem bogoslovju in na Višjem inštitutu 
verskih znanosti v Vidnu, katerega je bil ustanovitelj 
in kar 25 let ravnatelj, stalno soočal s težko situacijo 
v rodni Beneški Sloveniji, na katero je navezan in ka-
teri ostaja še danes zvest. Od dijaških let dalje nam-
reč živi na relaciji Videm–Benečija, tesno povezan 
z našim prebivalstvom, ki je od plebiscita leta 1866 
naprej pod udarom deklariranega ali tihega asimi-
lacijskega procesa, ki ga tam udejanja italijanski ad-
ministrativni aparat. Tej nam nenaklonjeni politiki 
se je že takoj postavil po robu dr. Marino Qualizza 
z nekaterimi somišljeniki, s katerimi je branil naše 
pravice in dostojanstvo tudi na sodišču.
Marino Qualizza je napisal številne knjige s 

teološko vsebino, vendar je vsem nam bolj znan 
kot novinar in publicist: od leta 1983 do leta 2000 
in od leta 2003 do danes je bil oziroma je odgovorni 
urednik štirinajstdnevnika Dom. Vanj je pisal in še 
piše uvodnike, kolumne, ocene, komentarje, kritike 
v glavnem v beneškem narečju ali v italijanščini.
Zadruga Most, ki list izdaja, je te prispevke, ki 

jih je napisal od leta 2003 dalje, povezala v knjigo 
Benečija naš dom, ki je izšla ob 80. rojstnem dnevu 
beneškega duhovnika. Za omenjeno knjigo in za 
vse svoje bogato življenjsko delo si je naš beneški 
čedermac »zaslužil« nagrado Vstajenje. Ko namreč 

prebiramo uvodnike in ostale prispevke, ki jih je 
msgr. Marino Qualizza kot odgovorni urednik napi-
sal za štirinajstdnevnik Dom, se pred nami izrišejo 
vse situacije in dogodki, verska praznovanja, po-
litične in gospodarske krize, vprašanja s področja 
vere, uspehi naše skupnosti, zaskrbljenost zaradi 
neizpolnjenih obljub, želje, upanja in vera v to, da 
se nam bodo nekoč vendarle izpolnila pričakovanja 
glede uresničevanja toliko obljub.
Značilnost pisanja Marina Qualizze sta umirjenost 

in uravnoteženost sporočila, ki ni nikoli agresivno, 
silovito ali ekspresivno animirano, tudi ko je tema 
nadvse polemična ali eksistencialno pomembna. 
Njegov diskurz valovi umirjeno, pomirjujoče; teolo-
ško, politično ali pravno administrativno tematiko 
razvija in razlaga enostavno, stavčna skladnja je pre-
prosta, njegova beseda je topla, večkrat ganljiva in 
seže do srca. Bogata življenjska izkušnja, številni izzi-
vi in preizkušnje, s katerimi se je soočil kot duhovnik, 
teolog in profesor, so v njem izoblikovale sposob-
nost objektivnega in konstruktivnega pristopa k naj-
različnejši problematiki. V malodane vseh sestavkih 
pa zaznavamo v ozadju široko humanistično kulturo 
in altruizem, skrb za ohranjanje našega jezika in 
naše kulturne dediščine. Svoje beneške rojake in z 
njimi tudi nas vse nagovarja kot narodno skupnost 
in se pri tem sklicuje na naše skupne krščanske in 
kulturne korenine. Msgr. Qualizza je ne glede na ne-
lahko prehojeno pot po značaju optimist. Veseli se 
že majhnih pridobitev, nekaterih izboljšav v Benečiji, 
njegova želja je, da Slovenci ostanejo strnjeni in da 
ohranijo tradicijo s številčno prisotnostjo pri mašah. 
Marsikaj je dosegla tudi dvojezična šola v Špetru, ki 
jo obiskuje večina beneških dijakov, kar je predpogoj 
za ohranjanje jezikovne dediščine. 
Msgr. Marino Qualizza ni samo moralna avtori-

teta v rodni Beneški Sloveniji, kot je zapisano v ute-
meljitvi nagrade, ampak mislec in teolog izrednega 
formata, velik humanist in rodoljub, predvsem 
pa človek odprtega srca, venomer pripravljen na 
dialog in pomoč bližnjemu.

Adrijan Pahor

MARINO QUALIZZA, 
ČLOVEK ODPRTEGA SRCA
Ob podelitvi nagrade Vstajenje
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MIHAEL CUSSA IN NJEGOVI 
»ČRNO-MARMORNATI BISERI« 
V KIPARSKI UMETNOSTI

Mojca Polona Vaupotič

Primorska dežela poseduje izrazito 
prehodni značaj, kjer so se skozi stoletja 
srečevali srednjeevropski in mediteran-
ski umetnostni vplivi, sever in jug, in 
kjer se je ob izzvenevanju in prepletanju 
enih in drugih porajalo tudi domače 
umetnostno hotenje. Primorska je 
sprejemala še posebej italijanski pritok, 
potem ko so mu dale zadnji močnejši 
impulz Benetke, ki se je proti sloven-
skemu ozemlju prelil prek Furlanije. In 
ko omenjamo Benetke, moramo ome-
niti kot poglavitni umetnostni vozlišči 
na naših tleh še Gorico in Ljubljano, v 
severnem pritoku zunaj naših meja tudi 
vplivni Gradec in na poti proti jugu spet 
domačo Ljubljano. 
Kar se tiče kiparstva, je za obdob-

je 17. in 18. stol. v predbaročnem in 
zgodnjebaročnem času v ospredju 
rezbarska umetnost. Tedaj se pri upora-
bi okrasnega materiala zgodi odločilen 
preobrat: les se prične umikati kamnu, 
južni vplivi pa zmagujejo nad severni-
mi. Umetnostni zgodovinarji iz prejšnje 
generacije (France Stelé, Sergej Vrišer) 
so se med drugim v veliki meri ukvarjali 
tudi s cerkvenimi oltarji iz tega obdobja. 
Glede na to, da so jih obravnavali kot 
celoto, pa so poleg tega izpostavili še 
njihove detajle, kot so denimo oltarni 
nastavki, prižnice, korne klopi, ter druge 
dodatne elemente. Če so že ti izdelki 
obravnavani kot celota, kot seštevek 
prizadevanj rezbarja oziroma kiparja, 
mizarja oziroma kamnoseka in pri delih 
v lesu še slikarja ali pozlatarja, je potreb-
no upoštevati, da je osnutek za oltar ali 
prižnico tako najpogosteje izdelal kipar. 

V danem primeru se lahko nekoliko 
pobližje seznanimo s kvalitetnim ter ce-
njenim primorskim mojstrom in kamno-
sekom Mihaelom Cusso (Kuša, Kussa, 
Khuscha, Kusha), rojenim leta 1657 v 
Lokavcu, v zaselku Kuši nad Ajdovščino, 
a žal o njegovem življenju in šolanju ni 
na razpolago prav nobenih podatkov. 
Zaradi njegovega ustvarjalnega sloga pa 
lahko vendarle trdimo, da se je kiparstva 
in kamnoseštva izučil v Benetkah. Prvi 
upravičeno potrjeni podatek je letnica 
1677, ko se je Cussa pojavil v Ljubljani 
in s tem hkrati bil registriran med prvimi 
člani ceha kamnosekov in zidarjev. Bil je 
lastnik kamnoseške obrti v svoji zna-
meniti delavnici na Virantovem vrtu v 
bližini jezuitskega samostana, z desetimi 
pomočniki in dvema učencema. S tem 
je Mihael Cussa postavil temelje znanim 
ljubljanskim kamnoseškim delavnicam, 
ki so s svojimi izdelki skoraj eno stoletje 
oskrbovale celotno slovensko ozemlje, 
pa tudi sosednjo Hrvaško. Njegovi delav-
nici, ki je delovala od leta 1676 do 1699, 
je sledila delavnica Luke Misleja (1701), 

Napisna plošča 
v Lokavcu
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kateri se je leta 1721 pridružil še 
Francesco Robba ter vodil de-
lavnico vse do svojega odhoda 
v Zagreb leta 1727. Iz ohranje-
nih dokumentov je razvidno, 
da je Cussa dobival plemenite 
vrste marmorja za svoje izdelke 
iz Italije (genoveški, kararski 
marmor). Hkrati je naročal tudi 
nekatere svetniške in angelske 
kipe v Benetkah in jih nato 
vkomponiral v svojo oltarno 
arhitekturo, kar dokazuje, da je 
njegova delavnica uživala velik 
sloves in bila vedno izredno 
preobložena z naročili. Cussova 
dela so številna. Med prvim so 
nastajali različni kamnoseški 
posegi pri zgradbah v Ljubljani, kot so 
oboki, portiki ter balustrade.     
Sicer pa Cussova dela posedujejo 

eno izmed kiparskih slogovnih značil-
nosti, zaradi katere tudi vidno izstopajo. 
Kipar je namreč bil glavni zastopnik čr-
no-marmornate manire italijan-
skih zgodnjebaročnih oltarjev pri 
nas, ki je bila posebno priljublje-
na moda 17. stol. v Srednji Evropi 
in na Poljskem. Njegova dela 
karakterizira originalnost arhitek-
ture in skladnost kompozicije v 
tipični sestavi in uporabi vlož-
kov raznobarvnega marmorja v 
okvirni črno-marmornati oltarni 
arhitekturi okoli niše za sliko. V 
tem se bistveno razlikujejo od 
ostalih primorskih kamnitih del. 

Iznajdljivost menjavanja vložkov 
z izrednim čutom za skladnost 
njihovih barv je prav v tedanjem 
času Cussovim izdelkom zago-
tovila odlično mesto v primorski 
in s tem tudi slovenski baročni 
arhitekturi in kiparstvu.
Od številnih  kiparskih del 

Mihaela Cusse pa v danem 
prispevku omenjam zgolj nekaj 
vidnejših. Iz njegove delavnice v 
Ljubljani so se njegovi oblikovni 
vplivi širili izven ožjega območ-
ja njegovega ustvarjanja. Na 
Primorskem je nekaj Cussovih 
oltarjev, od tega trije iz leta 1699, 
in sicer oltarja Srca Jezusovega in 
Sv. Roka v Ajdovščini ter Marijin 

oltar v Lokavcu pri Ajdovščini, ki mu 
je Cussa posvetil tudi napisno ploščo. 
Oltarji razodevajo tipične značilnosti 
tega mojstra, ki jih lahko prepoznamo 
po intarziranih (okrasni vložki) okvirjih 
oltarnih podob, kjer se pogosto pojavlja-

jo motivi zvončastega cvetja. 
Intarzirane so nadalje oltarne 
menze in podnožja stebrov, 
skoraj dosledno sta zaokrožena 
pristreška v atiki, med njima je 
včasih slika in nad njo še dva 
pristreška. Seveda pa ne gre 
za dosledno ponavljanje vseh 
naštetih elementov, marveč za 
različice, v katerih nastopajo 
zdaj eni, slednjič drugi. Kar je 
značilno »cussovsko«, je zamol-
kla barvna ubranost kamna, ob-
zirno razvrščena ornamentika, 
svojevrstna resnobnost celote, 
sredi katere toliko izraziteje pri-
hajajo do veljave bele razgibane 
skulpture. 

V Ljubljani velja omeniti cerkev 
sv. Jakoba, kjer se med ostalimi 
oltarji nahaja prav tako Cussov oltar 
sv. Križa. Oltarni nastavek iz črnega 
kamna je izrazito ploskovit. Strogo 
črno oltarno arhitekturo krasi barvni 
ornament v predelu menze, na pod-
stavkih stebrov in na notranji strani 
oltarne niše, v kateri visi Križani in ki 

Prižnica iz 
Cerkelj na 

Gorenjskem;
spodaj: prižnica 

v zagrebški 
katedrali
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je na vrhu zaključena tristranično ter jo 
ob straneh obdaja par visokih, gladkih 
stebrov. Kip Križanega ni več prvoten, 
temveč je iz 19. stoletja. Trpečega Kri-
stusa na križu spremljajo angeli, razpo-
rejeni v atiki oltarja, ki pa so bili po vsej 
verjetnosti izdelani kasneje, v sredini 
18. stoletja.
Kiparska dela Mihaela Cusse so našla 

svojo pot tudi na sosednjo Hrvaško in 
ena izmed cerkva, kjer je nameščen 
njegov »črno-marmornati biser«, je 
frančiškanska cerkev Sv. Trojice v Kar-
lovcu. Tipičen oltar v stilu italijanskih 
zgodnjebaročnih tektonskih tipov, ki je 

bil narejen okoli leta 1698, je eno izmed 
najstarejših in najbolj cenjenih umetni-
ških del v tej cerkvi. V sredini oltarja je 
slika z motivom Sv. Trojice ter Marijinim 
kronanjem, ob straneh sta dva kipa iz 
belega marmorja. Nad osrednjo oltarno 
sliko je v atiki podoba sv. Frančiška Asiš-
kega, na volutah ob straneh sedita dva 
angela, na vrhu pa je postavljen križ.  
Poleg oltarjev so v cerkveni umet-

nosti v baroku najpogostejše kiparske 
stvaritve prižnice. Primorske prižnice so 
izrazita kamnoseška dela, tipsko moč-
no različna od lesenih, in prav tako kot 
v kamnitih oltarjih se tudi v njih v prvi 
vrsti oglaša žlahtnost kamna, njegova 
barvitost, veščina ustvarjenih kamni-
tih intarzij ter uveljavljanje tektonsko 
jasnih oblik. Poglavje zase pa pomenijo 
v razvoju kamnitih prižnic ponovno 
dela Cussove ljubljanske delavnice. Na 
Primorskem sicer ne vemo za nobeno, ki 
bi bila zanesljivo njegova, so pa pone-
sla duh primorskega kamnoseštva in 
njegovih kiparskih veščin na ostale dele 
Slovenije. Cussa je v pretežni meri znan 
po prižnicah s poligonalnimi balkoni, 
med vsemi pa prednjači njegova prižni-
ca iz zagrebške katedrale iz leta 1696. 
Bogata skulptura angela, ki kleči na eni 
nogi, z desno roko se opira na koleno in 
na svojih ramah drži mogočno petero-
kotno prižnico. Okrašena je z belimi reli-
efnimi ploščami (dvanajstletni Kristus v 
templju in štirje evangelisti), ločujejo jih 
rdeči marmornati stebriči z angelskimi 
glavami; v ozadju je relief Kristusa, ki 
daje ključe sv. Petru, na levi strani stop-
nišča pa je plošča z grbom donatorja 
Znike in napisom letnice.
Kot je znano, je Mihael Cussa v 

Ljubljani vodil delavnico s številnimi 
pomočniki in učenci ter jim posredoval 
največje bogastvo, ki ga je premogel – 
ljubezen do kamna. V precejšnji meri je 
tudi njegova zasluga, da se je italijanski 
barok vsaj do neke mere uveljavil še 
ponekod na kranjskih tleh. In zato je bil 
najbrž Cussov podpis »Taglia pietra uni
versae Carniolae lapicida et arhitectus« 
povsem upravičen.

Na vrhu: oltar 
Srca Jezusovega 
in oltar   
sv. Treh kraljev, 
Ajdovščina.
Pod njima: oltar 
Sv. Trojice v 
Karlovcu in oltar 
sv. Križa v cerkvi 
sv. Jakoba v 
Ljubljani
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Glasba nas bogati, povezuje, združuje in se oglaša čisto povsod … 

PRIMORSKI GLASBENIKI 
SKOZI ČAS IN PROSTOR
Pesnik, pisatelj, narodni delavec, duhovnik, 
kanonik in glasbenik Ivan Trinko

Franc Križnar

Z eno besedo je bil Ivan Trinko 
(1863–1954) polihistor, med drugim 
tudi glasbenik. Še najmanj znana 
Trinkova glasba pa je ostala v zavesti 
tostran in onstran državnem meje, na 
slovenskem in italijanskem geograf-
skem prostoru. Četudi je bil Trinko 
primarno duhovnik, je (po)znan še kot 
učitelj, pesnik, pisatelj, jezikoslovec, 
raziskovalec, kritik, filozof, prevajalec, 
slikar, narodni delavec, prosvetitelj in 
glasbenik, skratka ugledna osebnost v 
tedanjem verskem, kulturnem, umet-
niškem in političnem življenju.

Trinko je bil v glasbenem smislu prvič 
omenjen v pismu (ljubljanske) Glasbene 
matice (ustanovljena je bila leta 1872 
kot združenje poklicnih glasbenikov in 
ljubiteljev glasbe za negovanje pred-
vsem slovenske glasbene umetnosti), ki 
ga je Trinku 25. septembra 1906 napisal 
sam tedanji vodja Pevskega zbora in 
poznejši ravnatelj GML Matej Hubad, 
ko se je ta ugledna slovenska glasbena 
inštitucija obrnila na Trinka v zvezi s pri-
dobitvijo partiture, partov in dovoljenja 
za izvedbo Perosijevih1 oratorijev  Rojstvo 

1 Monsignor Lorenzo Perosi (1872–1956).

Pismo Glasbene 
matice v 

Ljubljani Ivanu 
Trinku, 1906
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in  Vstajenje. Stanko Premrl, urednik 
Cerkvenega glasbenika, pa je v Ljubljani 
objavil kar nekaj Trinkovih zborov (z or-
gelsko spremljavo): »[…] Trinko Ivan, roj. 
v Terčmunu med beneškimi Slovenci 25. 
jan. 1869, duhovnik videmske nadškofije, 
posvečen 19. jan. 1886, se je učil glasbe 
privatno; profesor modroslovja in dirigent 
figuralnega petja v semenišču v Vidmu na 
Laškem, član cerkvenoglasbene komisije 
za videmsko nadškofijo.« V njegovem 
opusu najdemo poleg najštevilčnejših 
posamičnih nabožnih pesmi tudi večja, 
ciklična glasbena dela, maše. Trinko-
ve Spise o glasbi je še najbolj 
obdelal in predstavil Pavle 
Merkù. Analitično jih je razdelil 
v tri sklope, in sicer: datirani 
rokopisi v arhivu Nobile Collegio 
Dimesse v Vidmu (10 del); neda-
tirani rokopisi (prav tam; 14) in 
objavljene skladbe (5).
V tem orisu Merkù omenja 

največ 1–3 glasne pesmi za žen-
ske zbore s spremljavo harmo-
nija, ki jih je pel tamkajšnji žen-
ski zbor nun. Harmonij je igrala 
sestra Chiara, ki je na splošno 
skrbela za glasbo v videmski 
cerkvi. Trinko je pisal glasbo 
tudi za gojenke, ki so prepevale 
ob (klavirski) spremljavi sestre 
Paole. Pri tem pa klavirja nikoli 
niso uporabili v cerkvi. Trinkove 
skladbe so morale ustrezati 
cerkveni rabi in potrebam 
ženskega samostana oziroma go-
jenkam, ki so se v tem samostanu 
šolale; torej ljubiteljem z ome-
jenimi tehničnimi in izraznimi 
zmožnostmi. V tem primeru gre 
za (glasbeni) oris Trinkovega dela 
v letih 1905–1938, to je za Trinkov 
zrelostni (glasbeni) opus.
Lahko pa še dodamo, da se 

Trinkova (glasbena) dela redno 
pojavljajo tako na cerkvenih 
korih, koncertih kot tudi na naj-
sodobnejših (digitalnih) nosilcih 
glasbe, na različnih medijih (npr. 
zvočni CD Adoramus ansambla 

Gallus consort, ki ga je v Čedadu izdalo 
Kulturno društvo Ivan Trinko leta 1999). 
Tudi to nekaj šteje. Očitno vsa ta leta in 
ne glede na to, da Ivan Trinko ni imel za 
seboj nobene poklicne, obrtne (glas-
bene, skladateljske) šole, so njegova 
dela le prešla v trajne tovrstne glasbe-
ne spomenike. Poleg izvirne in tipične 
glasbene ustvarjalnosti in kompozicije 
pa se je Trinko ukvarjal še z glasbeno 
kritiko in publicistiko. Vokalno in vokal-
no inštrumentalno glasbo pa je pisal 
na italijanska, latinska in slovenska 
besedila. Njegov opus je večinoma ostal 

v rokopisih, le 5 Trinkovih 
skladb je bilo objavljenih. 
Dekliški zavod Nobile Collegio 
Dimesse v Vidmu hrani okrog 
50 skladb za ženske glasove 
s spremljavo inštrumenta v 
rokopisih: za umirjeni duktus 
(tj. vodilni glas, melodija) 
njegove spremljave nikakor ni 
zasnovan klavirsko in tudi or-
gelskega pedala ne uporablja. 
Zato pa se Trinkove sprem-
ljave prilegajo harmoniju ali 
pozitivu. V glavnem gre za 
dnevno cerkvenoglasbeno 
uporabnost in za praznične 
pesmi. Med njimi so izpo-
stavljene še Marijine pesmi 
za godove. Trinkov (glasbeni) 
opus kaže na izdelan glasbeni 
stavek, razgibano dogajanje 
in predvsem trdno znanje. 

Vsebinski zanos njegovih glas-
benih del meji na romantični 
izraz in občutje. Stroga oblika in 
jasna namembnost pa v Trinko-
vih skladbah utrjujeta zgledno 
motetno občutje. Vsaj nekaj 
naslovov njegovih del pa še do-
datno dokazuje, da je bilo Trinku 
skladateljevanje tudi duševna 
potreba. V glavnem gre za dela 
za povsem praktično uporabo 
v liturgiji: Tantum ergo (V za-
kramentu) 8-krat, Pange lingua 
(Jezik moj) 6-krat, Cor arca (Srce 
skrinja) 5-krat idr.

Ivan Trinko 
in naslovnica 
posveta 
Spodbujevalec 
spoznavanja 
in dialoga med 
kulturami, 
Špeter – Čedad, 
2004–2006
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Tokrat je na vrsti Ivan Žerjal, izredno zanimiv in prodoren umetnik s široko izobrazbo: na tržaški uni-
verzi je diplomiral iz zgodovine umetnosti, v Benetkah je opravil specializacijo iz poučevanja zgodovine 
umetnosti, na koprski univerzi pa je dosegel doktorat iz Filozofije in teorije vizualne kulture.

Najlepša hvala, da si sprejel vabilo 
k sodelovanju. Tudi ti, tako kot prva 
dva gosta, Franko Vecchiet in Ajlin 
Visentin, si mi poslal fotografijo svoje 
najnovejše stvaritve. In tudi ti si me 
presenetil. Vajena sem, da se ukvar-
jaš z mediji in njihovimi »resnicami«, 
ali pa da se tvoja dela na poseben 
način  vključujejo v prostor, tu pa 
imam premalo podatkov in ne vem, 
kakšno postavitev si namenil Razbiti-
nam. Gre za del širšega načrta? Bi ga 
predstavil?
Delo Razbitine je, tako kot ugibaš, 

del širšega načrta. V resnici je to le 
poskus, delo manjšega formata, ki se 
vključuje v raziskovanja, ki se jim po-
svečam v zadnjem obdobju. Od vedno 
me zanimajo vprašanja, ki so vezana 
na naše dojemanje podob. Kaj je tisto, 
kar nas v podobi pritegne? Kako na to 
vplivajo različni aspekti, od medija, 
ki se ga umetnik poslužuje, do okolja. 
Razbitine raziskujejo materialnost 
podobe, njeno globino, njeno trajnost 
v času. Poskušajo preseči ploskovitost, 
vključiti podobo v prostor, se poigrati 
z njeno morebitno kiparsko dimenzijo. 
Še bi lahko našteval ... v resnici pa je to 
predvsem občutek podobe kot frag-
menta brezčasnosti.

Poučuješ, pišeš, ustvarjaš. Kako 
usklajuješ te tri dejavnosti? Zaradi 
urnikov, številnih obveznosti, točno 

določenih rokov in zahtevnih zadolži-
tev morda trpi ustvarjalnost?
Svoje delo na umetniškem področju 

doživljam kot precej celovito. Vprašanj, 
ki me zanimajo, se poskušam lotevati 
z različnih vidikov, in zato so mi tudi 
različne dejavnosti, ki jih naštevaš, 
vsaka po svoje izziv. Osebno menim, da 
je prava umetnost nekaj precej drugač-
nega od umetniške produkcije. Sodobni 
sistem umetnosti je, tako kot vsa ostala 
področja družbe, podvržen pravilom 
komodifikacije. Eden od možnih nači-
nov, kako se temu vsaj deloma upreti, 
je zastaviti svoje delovanje na drugačen 
način. Pomembno je vzdrževati prostor 
za to, kar v življenju na prvi pogled nima 
neposredne uporabe ali vrednosti, je 
pa na dolgi rok edino res pomembno. 
Ustvarjalnost se namreč rojeva iz najraz-
ličnejših izkušenj in večkrat na nepriča-
kovane načine.

Kako ocenjuješ organiziranost naše 
skupnosti na področju likovne umet-
nosti: bi kaj predlagal, spremenil, 
spodbudil?
Žal je naša skupnost na področju 

likovne umetnosti zelo slabo 
organizirana. Kljub temu da je naš 
prostor v preteklosti imel številne 
zelo pomembne likovne umetnike, se 
nikakor ne morem znebiti občutka, da je 
v resnici likovna umetnost, v primerjavi 
z drugimi umetniškimi oblikami, v 

Sveže iz ateljeja
IVAN ŽERJAL

Magda Jevnikar
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sodobnosti nekoliko zanemarjena. 
Naša skupnost premore na številnih 
umetniških področjih profesionalne ali 
na pol profesionalne oblike delovanja. 
Dovolj je, da pomislimo na gledališče, 
glasbeni šoli, založbe itd. Na področju 
likovne umetnosti pa žal ne premore niti 
enega prostora, ki bi bil res primeren za 
sodobno likovno delovanje. Imamo raz-
lične razstavne prostore, nimamo pa niti 
ene prave galerije. Ni namreč dovolj, da 
prostor, še tako razkošen ali ugleden, 
omogoča obešati tudi slike. Sodobna 
galerija mora nuditi pogoje za so-
dobno likovno delovanje, ki je zelo 
raznoliko, predvsem pa mora, pre-
ko jasno zastavljenega razstav-
nega programa in kontinuira-
nega dela, postati katalizator 
delovanja. Prostor, ki si na tak 
način pridobi ugled v umet-
niškem kontekstu, lahko 
postane privlačno središče 
umetniškega dogajanja, 

spodbuja srečeva nje umetnikov in širše 
 publike, pripomore k vsesplošnemu dvi-
gu umetniške kulture. Bojim se, da naša 
skupnost na področju likovne umetnosti 
v zadnjih časih izgublja svojo tradicio-
nalno vlogo mostu med italijansko in 
slovensko kulturo, tudi zato ker nima 
minimalnih oblik organiziranosti, ki bi 
ji omogočale, da bi bila razpoznavna na 
zemljevidu likovne umetnosti.

Razbitine,
epoxy smola, 
transfer, akril, 

barvni svinčnik,
približno 22 x 43 
x 0,8 cm (mere 
so spremenljive 

na podlagi 
postavitve),
marec–april
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Zakaj se o Golem otoku še 
danes ni mogoče pogovarjati na 
način, kakor se pogovarjamo o dru-
gih taboriščih totalitarnih režimov 
iz obdobja pred in med drugo sve-

tovno vojno? Je bil Goli otok z vidika človečnosti bistve-
no drugačen od nacističnih in fašističnih taborišč ali od 
sovjetskih gulagov? Je bila sploh komunistična ureditev 
Jugoslavije bistveno drugačna od tiste v Sovjetski zvezi? 
Kaj pa če je Titovemu režimu uspelo iti v svoji totalitar-
nosti na neki način celo dlje kot Stalinovemu in morebiti 
na širši ravni uveljaviti »nemost«, ki je bila zapovedana 
Golootočanom ob njihovi izpustitvi »na svobodo«?

Da nas ta druga smer iskanja odgovora na uvodoma 
zastavljeno vprašanje verjetno pripelje bližje resnici, 
prepričljivo dokazuje knjiga Goli otok po sedemdesetih 
letih, ki jo je uredila Manca Erzetič in je pravkar izšla pri 
Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko v Ljubljani. 

Gre pravzaprav za zbornik strokovnega posveta, ki ga 
je Inštitut Nove revije priredil v sodelovanju s Fakulteto 
za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 29. 
novembra 2019 v slovenski prestolnici ob 70. obletnici 
odprtja taborišča v severnem Jadranu.

Delo se pričenja s pričevanjema dveh deportirancev, 
Slovenca Andreja Aplenca in Hrvata Marijana Rogića, 
ki je med tem leta 2020 preminil, tako da je knjiga zdaj 
posvečena njegovemu spominu. Filozofinja Erzetičeva 
nato razmišlja o Golem otoku kot totalitarni zastraše-
valni metodi. Obnavljajoč trpko usodo Ivana Konteja, 
svojega predhodnika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
germanistka Mira Miladinović Zalaznik opozarja na dolž-
nost spomina, ki jo imamo do Golootočanov, pa tudi na 
njihovo pravico do pravne rehabilitacije.

Etnolog Božidar Jezernik razkriva, da je Titov režim 
svojo realsocialistično varianto, znano kot delavsko sa-
moupravljanje, prvič preizkusil prav na Golem otoku in 

Pri Inštitutu NR izšla knjiga Goli otok po sedemdesetih letih

Nemišljenje Golega otoka

Pestrega nabora del Duša-
na Jelinčiča, ki zaobjema vse 
od kritik, esejev, dramskih del, 
kratkih zgodb, novel do številnih 
romanov, zagotovo ni potrebno 

posebej predstavljati. Brez dvoma ne bomo zgrešili 
prav dosti, v kolikor zapišemo, da so prav slednji tisti, 
ki so ga povzdignili med najprodornejše sodobne 
slovenske avtorje. V tem kontekstu ne gre spregledati 
njegovega bogatega nabora t. i. romanopisnih del na 
temo himalajizma oziroma gorništva, znotraj katerih 
zagotovo prednjači njegov večkrat nagrajeni prvenec z 
naslovom Zvezdnate noči.

Njegovo do sedaj zadnje romaneskno delo z naslo-
vom Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca pa 
navkljub prej navedenem predstavlja gigantski odmik 
od avtorjeve dosedanje recimo temu ustaljene literarne 
prakse. V njem je namreč zaobjet in popisan napor pov-
sem druge vrste, ki v svojih temeljih presega borbo sa-
mega alpinista v navezi: obsojenega na steno in samega 
sebe. »Vrnitve ni! V takem dnevu, kot je ta, živi le želja po 
odhodu, obstaja le strast po plezanju, ki se konča prav 
na najvišji točki: tam, kjer se sneg sreča z oblaki, kjer se 
kamenje rokuje z nebom, kjer se sam spojim s trenut-
kom popolnosti, ki mi šepeta, da pot še vedno pelje 
samo naprej, čeprav se zdi, da se konča tam … prav na 
vrhu …« zapiše Jelinčič v že omenjeni uspešnici. 

Vrnitve dejansko ni in pot vodi naprej: naprej v pre-
teklost. Jelinčič se namreč v svojem zadnjem romanu 
spoprime s tistim, o čemer je preprosto moral pisati. 
Kratki roman Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet 
svinca predstavlja v prvi vrsti njegov pričakovani obra-
čun povsem druge vrste. V delu gre namreč za soočanje 
avtorja samega, samega s sabo, s svojo lastno pretek-
lostjo, s travmatsko izkušnjo očetove in svoje družinske 
dinamike etc. – torej z vsem tistim, kar je hkrati njegov 
osebni obračun, a ob tem še univerzalen koncentrat 
soočanja primorskega človeka s svojo polpreteklostjo –  
z usodo fašističnega preganjanja in terorja. Kratki roman 
o uporu, peklu in vstajenju je prav to in še veliko več, je 
namreč avtorjevo ubesedenje neubesedljivega. 

»Ko se je poletni večer končno razbohotil in je tišina 
zajela vse robove doma žalosti, sem se ob prvem mraku 
naposled odločil. Stopil sem v očetovo sobo, odprl skriv-
nostno omaro in trdno, kot bi se bal, da mi bo splahnela 
izpod prstov, in obenem nežno vzel zajetno mapo, polo-
ženo čisto na vrh. Prvo, kar sem zagledal, so bile majave 
besede, napisane s svinčnikom in tresočo pisavo: Naj 
svet ve!!« Tako piše Jelinčič nekje na uvodnih straneh 
romana Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca, 
neposredno po smrti svojega očeta Zorka. 

S tem svojim dejanjem avtor odpira Pandorino 
skrinjo. Pričenja s pripovedjo o vsem tistem, o čemer 
uradna Italija še vedno molči in taji. Spregovori o bogati 

Dušan Jelinčič

Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca
Mladika, 2020

Robert Šabec

Martin Brecelj
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na drugih deloviščih po državi, kamor so 
bili deportirani tako imenovani inform-
birojevci, da bi jih »prevzgojili«. Zgodovi-
nar Renato Podbersič pripoveduje, kako 
se je Goli otok pojavljal v zgodovinski 
zavesti od začetkov do današnjih dni, 
pri čemer izpostavlja pomen pričevanj 
deportirancev, ki pretresljivo razkrivajo 
vso brutalnost jugoslovanskega komu-
nističnega režima.

Mladi hrvaški filozof Stjepan Štivić 
opozarja na pomanjkljivosti institucio-
nalne memorizacije Golega otoka na 
Hrvaškem, ki po njegovem koreninijo v 
sami hrvaški ustavi. Sociolog Bernard 
Nežmah pojasnjuje, zakaj so gesla o 
Golem otoku v sodobnih enciklopedijah paradoksalno 
nadaljevanje diskurza jugoslovanskega časopisja iz časa 
Informbiroja, ki je prek obračunavanja z informbirojevci 
ustvarjal idejno monolitnost, iz katere je izganjal vse 
oblike kritike in svobode mišljenja. Filozof Dean Komel 
naposled ugotavlja, da nas danes ni več strah Golega 

otoka najbrž prav zato, ker ga nismo 
v stanju resnično misliti, kar konec 
koncev pomeni, da smo na neki način 
še vedno ujetniki jugoslovanskega 
komunističnega totalitarizma.

Manca Erzetič v uvodni besedi 
takole povzema vodilno misel knjige: 
Nekdanje jugoslovansko vodstvo je 
potrebovalo Goli otok kot »nekakšen 
prostor, kjer se bo izvajal nadzor nad 
idejami in mišljenjem, predvsem pa 
prevzgoja idej v ideologijo in mišljenja v 
nemišljenje« – v nemost. »Nemost se je 
pričakovala od tistih, ki naj bi imeli ‚svo-
bodo‘. (...) Nemost kot cena svobode, 
ki ni bila človeška, je zakrivila razčlove-

čenje človeka do mere, da ga je bilo zunaj Golega otoka 
enako strah kot znotraj njega, o čemer pripovedujejo 
številni preživeli logoraši, saj Ti je bil domnevni prijatelj 
hkrati lahko ovaduh in rabelj: ali še huje, Ti njemu.«

Vznemirljive misli, ki spodbujajo k nadaljnjemu 
premišljanju.

dediščini svojega očeta, o dediščini 
antifašizma, trpljenja, pokončne drže 
in uporništva primorskih rodolju-
bov, zbranih okoli organizacije TIGR. 
Jelinčičev zapis v knjigi je pogosto 
fragmentaren, dotika se očetovih 
zapisov, razmišljanj, ki jih je v jetniški 
celici (pogosto v samici) sam in za 
sebe, potencialnemu nasledniku pisal 
na skrivni košček papirja. V opomin in 
svarilo: pozabi v izogib. 

In Zorko Jelinčič je imel kaj zapi-
sati. Bil je (so)ustanovitelj organiza-
cije TIGR. Pred posebnim sodiščem 
v Rimu, na nadaljevanju 1. tržaškega 
procesa, je bil leta 1931 obsojen na 
20 let ječe, na začetku druge svetovne 
vojne konfiniran na jug Italije, po padcu fašizma pa se je 
priključil partizanom. Med njegovimi ožjimi sodelavci so 
bili alpinist in filozof Klement Jug, Danilo Zelen, preostali 
tigrovci itd. Pred nami je torej izpoved človeka-upornika, 
ki je dodobra poznal tigrovske akcije, in to vse od atenta-
ta na uredništvo fašističnega časopisa Il Popolo di Trieste 
do likvidacije brutalnega učitelja Sottosantija v Vrhpolju 
pri Vipavi, v kolikor omenimo zgolj najodmevnejše. 

Avtor se pri popisih drži pravila, da Zorko Jelinčič in 
njegova življenjska pot zahteva enostaven, fragmentarni 
zapis, kot si ga je tudi na račun preštevilnih zaporov (Idri-
ja, Koper, Rim, San Gimignano, Civitavecchia) in pozabi 
v izogib priboril Zorko sam. Dušan znotraj tovrstnega 
koncepta nadaljuje z domala stoično pozicijo svojega 

očeta: minimalizem v pripovedi in ak-
cija v dejanjih. V tovrstnem naboru so 
opisi mučenja z ricinusom, utapljanje, 
t. i. sanantonio ali Sveti Anton in druga 
predstavljeni zgolj mimobežno, kar 
pa na bralca deluje še toliko močneje 
in udarneje. Dosti odločneje pa v delu 
zaživijo besede Tolstoja, Dostojevske-
ga in predvsem Bartolovega Alamuta 
… in to v svoji tigrovski različici. Ne gre 
niti mimo Cirila Kosmača in naključ-
ne ali namenske paralele z njegovo 
znamenito Gosenico. Samožrtvovanje, 
nasilje in uboji, čemu, za koga in za 
kaj? Razmislek, ki preveva domala 
vsako stran Jelinčičevega romana. 
Razmislek, ki bega Zorka in ga vsemu 

nasilju navkljub postavlja na trdno gandijevsko, mirov-
niško pozicijo. Tudi in prav zato avtor svojo pripoved o 
očetu, navkljub težavam, ki pogosto spremljajo tovrstno 
pisanje v odnosu oče-sin, opravi z odliko.

Kratki roman o uporu, peklu in vstajenju Dušana 
Jelinčiča je označen za prvi roman o TIGR-u, je delo, ki 
je bilo nagrajeno na literarnem natečaju, ki sta ga ob 
90-letnici ustrelitve bazoviških junakov in ob 100-letnici 
požiga Narodnega doma v Trstu razpisali Mladika in Slo-
venska prosveta za roman ali povest na tematiko življe-
nja primorskih Slovencev pod fašističnim preganjanjem 
med obema vojnama. Šepet nevidnega morja, dvanajst 
tablet svinca Dušana Jelinčiča je na tem natečaju gladko 
posekal s konkurenco.
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Mitja Petaros

KRAJŠI ORIS HERALDIČNIH GRBOV 
NA SLOVENSKEM OZEMLJU

Zgodovinarji so ugotovili, da smo 
Slovenci izredno star narod. Zato so se 
v različnih stoletjih izkristalizirali ne-
kateri narodni simboli, ki so nam blizu 
še danes. Najbolj znani so na primer 
lipa kot drevo življenja Slovencev že od 
davnine, nagelj kot slovenski narodni 
cvet (največkrat rdeč v slovenskem 
pušeljcu, kot ornament na vezeninah 
in ljudskih likovnih okraskih ipd.), bolj 
povezani z določenimi zgodovinskimi 
dogodki so slovenski klobuk (iz grba 
Slovenske krajine), vojvodski prestol, 
knežji kamen, gora Triglav in še mar-
sikaj. Na Slovenskem oziroma v deže-
lah, ki so jih naseljevali Slovenci, se je 
heraldika pojavila že od svojega začetka 
okoli leta 1150, v naslednjih stopetde-
setih letih se je tudi izredno razširila in 
je njena simbolika prežela vse tedanje 
družbene sloje. Po raznih obdobjih, ko 
je grboslovje izgubljalo svoj pomen in 
svojo privlačnost, se je od zadnje četr-
tine prejšnjega stoletja heraldika spet 
izjemno razmahnila in postala ponovno 
zanimiva za širši krog ljudi.
Slovensko ozemlje je od začetkov, 

ko se je začela uveljavljati heraldika, 
spadalo pod Sveto rimsko cesarstvo, 
nato avstrijsko oziroma avstro-ogrsko 
cesarstvo (od leta 1867) do konca prve 
svetovne vojne. Takrat Slovenci niso 
imeli nekega narodnega grba in so zato 
uporabljali uradnega državnega, ki je 
bil za časa Svetega rimskega cesarstva 
črn orel na zlatem ščitu, v 15. stoletju 
ga je zamenjal črn dvoglavi orel. 
Razne pokrajine in različne plemiške 
družine, tudi tiste slovenskega porekla, 

so uporabljale družinske grbe. Še danes 
so med najbolj znanimi značilni pokra-
jinski grbi: grb Kranjske (orel), Štajerske 
(heraldični panter), Tržaške (tržaška 
helebarda), Goriške (razrezan grb s kro-
nanim levom), Koroške (razcepljen grb 
s tremi korakajočimi levi), Celjske (tri 
zlate šesterokrake zvezde, razporejene v 
obliki navzdol obrnjenega trikotnika na 
modrem polju) idr.
Ko je Avstro-Ogrska razpadla leta 

1918, se je večji del Slovencev odločil za 
Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki 
je 1. decembra 1918 postala Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tedaj je na-
stala potreba po novem državnem grbu: 
izbrali so rdeči ščit s srebrnim dvoglavim 
orlom Karađorđevićev, ki je imel prsni 
ščit razdeljen na tri polja – spodnje polje 
je predstavljalo Slovence. Kraljeva dru-
žina Karađorđevićev je imela v svojem 
grbu modrega orla s prsno šahirano 
prepono iz grba dežele Kranjske, a 
novoustanovljena vlada ni želela imeti 
kranjskega simbola v novem držav-
nem grbu (celo nekateri Slo-
venci so ga smatrali za simbol 
nekdanjih »zatiralcev«, 
kar je bilo  popolnoma 
 neutemeljeno, saj je 

Zgoraj: grb 
družine 
Karađorđević;
levo: zlatnik 
za 4 dukate 
iz leta 1931 in 
grb Kraljevine 
Jugoslavije
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prav kranjski grb dal barve sloven-
ski narodni zastavi leta 1848!). Da 
bi rešili zadrego, so iskali primer-
nejše atribute in so se osredoto-
čili na namišljeni grb Ilirije – a ne 
tistega, ki so ga uporabljali 
v Ilirskem kraljestvu.  Ko je 
Napoleon ustanovil Ilirske 
province in izbral Ljubljano 
za prestolnico in so kasne-
je po restavraciji v avstrij-
skem cesarstvu ustanovili 
Ilirsko kraljestvo z dežela-
mi Kranjsko, Koroško, Go-
riško, Gradiščansko, Istro in 
Trstom, je bil grb Ilirskega 
kraljestva zlata antična ga-
leja na modrem polju in so 
ga uporabljali tudi v cesarskem grbu, ki 
je vključeval grbe vseh avstrijskih dežel. 
Tako naj bi Slovence v Kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev predstavljala 
peterokraka zvezda nad navzgor obrnje-
nim srebrnim polmesecem (krajcem) iz 
namišljenega grba Ilirije. V parlamentu 
se tedaj slovenski zgodovinar dr. 
Josip Mal sploh ni strinjal z izbrano 
podobo, saj je bil polmesec turški 
simbol, in se je torej zavzel za verzijo 
grba, ki bi bil sestavljen iz sloven-
skih zgodovinskih – kranjskega in 
štajerskega, predlagal je tudi še-
sterokrake zvezde iz grba Celjskih 
grofov. Na kasnejši seji parlamenta 
je taki slovenski rešitvi nasprotoval 
istrski poslanec dr. Matko Laginja, 
ki je smatral polmesec tudi kot 
primeren atribut jugoslovanskih 
državljanov muslimanske vere, tako 
so 28. junija 1921 glasovali za novo 
ustavo Kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in so navkljub sloven-
skim nasprotovanjem podprli grb, 
ki je v tretjem modrem polju imel tri 
zlate šesterokrake zvezde nad srebrnim 
muslimanskim polmesecem. Lahko 
dodamo, da polmesec z zvezdo pravza-
prav ni bil nov simbol in svojčas sploh 
ni bil povezan z muslimani, saj ga je 
koval na svojih srebrnikih že rimski cesar 
Hadrijan (vladal je med letoma 117–138 

po Kr.), kasneje še marsikdo 
(npr. ogrski kralj Andrej II. ob 
koncu 12. stoletja na svojih 
srednjeveških kovancih). V 
državnem grbu Kraljevine Sr-

bov, Hrvatov in Slovencev 
prej in kasneje Kraljevine 
Jugoslavije je bil torej v 
slovenskem polju ele-
ment, ki nikakor ni spadal 
v slovensko simboliko, saj 
so celo tri šesterokrake 
zvezde nad polmesecem 
upodobili obratno obrn-
jene, kot so bile na grbu 
Celjskih grofov. Čeprav 
so nekateri slovenski 
poslanci vztrajno pred-

lagali ustreznejše rešitve, je ostal grb 
nespremenjen do razpada kraljevine.
Po drugi svetovni vojni se je Jugosla-

vija (najprej FLRJ, nato SFRJ) odrekla 
heraldiki v državnih simbolih in uvedla 
embleme socialističnega tipa (podobne 
tistim, ki so jih uporabljali v Sovjet-
ski zvezi) za prepoznavnost države. 
 Jugoslovanski državni emblem je nosil 
pet (kasneje šest) gorečih bakel, ki so 
ponazarjale število republik in naro-
dov v federaciji, obkroženih z dvema 
žitnima snopoma v obliki pletenega 
venca, ki ga je na vrhu krasila rdeča 
zvezda. Poleg uradnega državnega je 
imela tudi vsaka republika svoj em-
blem: Ljudska republika Slovenija (od 
leta 1963 Socialistična republika Slo-
venija) je uvedla simbol z likom modre 
gore Triglav, pod njim tri valovnice 
morja, ob strani 
sta snopa žitnih 

Zgoraj z vrha: 
srebrnik cesarja 
Hadrijana;
grb Ilirskega 
kraljestva (levo) 
in namišljeni grb 
Ilirije (desno)

Zgoraj: prvi 
emblem FLR 
Jugoslavije (5 
gorečih bakel) in 
zlatnik za 1000 
dinarjev SFR Jugoslavije (6 bakel); desno: grb Socialistične republike 
Slovenije in znamka iz leta 1948 z istim grbom
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klasov,  prepletena z dvema vejicama 
lipovih listov in rdečo zvezdo na vrhu. 
Tako se je lik Triglava »uradno« 
umestil v slovenski emblem. Lik 
Triglava kot simbolne gore Sloven-
cev se je baje prvič pojavil leta 1887 
na žigu župnije Srednja vas v Bohi nju, 
kasneje na prvih slovenskih poštnih 
znamkah: na znamenitem Verigarju, 
prvi seriji slovenskih znamk iz leta 
1919, ki jih je narisal slikar Ivan Vaupo-
tič (saj je upodobil Triglav v daljavi, 
med nogami sužnja, ki uničuje okove). 
Arhitekt Jože Plečnik je v Marijino 
znamenje, ki danes stoji pred župnij-
sko cerkvijo na Bledu, leta 1934 dal 
vklesati grb jugoslovanskih narodov; 
ob srbskem in hrvaškem grbu je tudi 
slovenski s Triglavom in šesterokrako 
zvezdo Celjskih grofov. Tudi Narodna 
in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ima 
nad glavnim vhodom neuradni Plečni-
kov slovenski grb iz leta 1948, s simbo-
lom Triglava.
Triglav so kot likovni simbol 

Slovencev uporabljali med 2. 
svetovno vojno bodisi partizani 
bodisi antikomunisti. Najvišja 
slovenska gora je jeseni leta 
1941 postala znak Osvobodilne 

fronte slovenskega naroda, tudi zato ker 
je bilo tak simbol hitro in enostavno 
narisati – zamislila sta si ga arhitekta 
Marjan Tepina in Edo Ravnikar (poja-
vil se je v tiskovinah, na partizanskih 
plačilnih sredstvih in na partizanskih 
obveznicah). Tudi v glasilu Slovenska 
zaveza, ki ga je izdajala krovna orga-
nizacija slovenskih političnih strank za 
 usklajevanje skupnih ciljev v odporu 
proti okupacijskim silam z željo združiti 
v politično enotnost vse protirevolu-
cionarne stranke, ki niso želele sode-
lovati z OF, najdemo simbol Triglava 
in tri šesterokrake zvezde. Zanimivo 
je, da je simbol v glavi ciklostiliranega 
glasila Slovenska zaveza iz leta 1942 
zelo  podoben današnjemu grbu, ki ga 
Republika Slovenija uporablja od neod-
visnosti dalje, a je njegov avtor Marko 
Pogačnik v pogovoru s sedanjim pred-
sednikom društva Heraldica Slovenica 
Aleksanderjem Hribovškom priznal, da 

ni tiste podobe sploh poznal, ko si je 
zamišljal predlog za novi slovenski 
grb leta 1991.
Kdor se zanima za slovensko 

grboslovje, najde mnogo podatkov in 
pojasnil na uradni spletni strani druš-
tva Heraldica Slovenica  http://www.
heraldica-slovenica.si in na spletnem 
portalu http://www.grboslovje.si, 
s katerih smo marsikateri podatek 
uporabili tudi za ta članek.

Zgoraj: žig župnije 
Srednja vas in 
Verigar (prva slo
venska znamka)

Levo: lik Triglava 
na denarju 1 in 
5 lir (zgoraj ) in 
v partizanskem 
tisku (spodaj)
Desno zgoraj: 
glava glasila 
Slovenska zaveza; 
desno: današnji 
slovenski grb
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Dva lastnika psov se bahata:
»Moj Runo bere časopise.«
»Vem, mi je moj Azor povedal.«

b  l  a

»Moj mož, ko greva po cesti, gleda za 
vsako mlado. Pa tvoj?«

»Ne boš verjela, moj v tem primeru 
gleda mene in maje z glavo.«

b  l  a

»Pri nas boste lahko imeli prav čeden 
dohodek, če boste delavni in točni.«

»Sem si kar mislil, da je pri dohodku 
kakšen hakeljc!«

b  l  a

Žena piše z dopusta:
»Tu vsak dan dežuje.«
Mož ji odpiše:
»Pridi domov, tu je dež cenejši.«

b  l  a

»Zakaj voziš tako počasi?«
»Ker nimam časa ...«
»Nimaš časa? Ne razumem ...«
»Nimam časa, da bi ležal nekaj mesecev 

v bolnišnici.«

b  l  a

»Ali se držite mojih navodil glede 
zdravljenja želodčnega čira in pijete samo 
mleko?«

»Pijem, pijem, gospod doktor. In zdaj 
razumem dojenčke, zakaj se tako derejo!«

b  l  a

»Vsak človek mora imeti v življenju neki 
cilj,« razlaga učitelj.
»Kakšen cilj imaš ti, Niko?«
»Rad bi postal vaš predstojnik, gospod 

učitelj!«

»Natakar, kaj pomeni toliko usedline v 
moji kavi?«

»Jaz sem tu, da strežem, ne pa, da bi 
prerokoval!«

b  l  a

»Rad bi zrezek, ravno prav zapečen, 
sočen, ne premasten, mlada govedina, ne 
pramajhen ...«

»In kakšne krvne skupine naj bo?«

b  l  a

»Natakar, poglejte: las je v juhi! Ali je 
lahko še kaj hujšega kot las v juhi?!«

»O, je: juha v laseh!«

b  l  a

»Natakar! Trde zrezke sem že jedel, am-
pak tako trdega, kot je ta vaš, pa še ne!«

»Hvala. Veste, to je v desetih letih edina 
pohvala za naš lokal.«

b  l  a

Minister vpraša sina po diplomi:
»No, ali si dobil težko vprašanje?«
»Niti ne. Vprašali so me, če sem res tvoj 

sin ...«

b  l  a

»Joj, Tine, kako si shujšal! Gotovo se 
strogo držiš diete, ki ti jo je zdravnik pred-
pisal?«

»Ja, veš, moram ti priznati: celo mastne 
vice sem prenehal brati.«

b  l  a

»Nisem vedela, da je moj mož takšen 
skopuh!«

»In kdaj si to spoznala?«
»Na poroko je povabil samo oženjene 

prijatelje in znance, samo da mu ne bo 
treba vračati poročnih daril!«
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nakupovanje z domačega kavča, 
se iz lenobe in pomanjkanja časa 
večji del kupcev odloči za drugo 
varianto. To je škodljivo za mno
ge prodajalce, saj bi sprememba 
nakupovalnih navad lahko pome
nila postopno zaprtje številnih 
malih trgovin. Negativna plat 

spletnih nakupov pa se ne omejuje zgolj na sfero 
malih trgovcev, temveč je globalna. Izdelki, ki jih 
posameznik kupuje po spletu, podjetja uvažajo z 
vseh koncev sveta. To pomeni, da je pot, ki jo opravi 
vsak par naročenih čevljev, največkrat po nepotreb
nem zelo dolga. Dostava na dom zato zelo škodlji
vo vpliva na naš planet. Primerov velikih podjetij, 
ki se odločijo za okolju prijaznejšo proizvodnjo in 
dostavo izdelkov, skorajda ni. Na spletno naku
povanje oziroma  e-commerce (angleški izraz, ki se 
vedno bolj uveljavlja) smo vajeni gledati kot na 
izključno prednostno in neškodljivo, zaradi česar ta 
vidik pogosto zanemarjamo. Trditev, da so spletni 
nakupi v naše življenje prinesli veliko prednosti, je 
gotovo resnična, vendar se moramo nujno zave
dati tudi njihove škodljivosti, če želimo za vedno 
ohraniti to navado.

Vanja Vogrič

Jasno je, da imamo še danes, več kot leto dni po 
prvem zaprtju, veliko nerazrešenih dvomov in 
vprašanj glede koronavirusa. Eden izmed teh je 
na primer dilema, ali je bilo spletno nakupovanje 
za človeka rešitev ali je samo še bolj oškodovalo 
že močno prizadeto malo gospodarstvo. Velika 
multinacionalna podjetja, kakršna so na primer 
Amazon, eBay ali Zalando, so na račun samoizola
cije svetovne populacije 
krepko obogatela, saj 
se je nakupovanje tako 
oblačil kot vsega dru
gega – z izjemo jestvin 
– preneslo večinoma 
na splet. To je za veliko 
večino postala navada, 
ki se ji je težko odreči in 
se vrniti k tradicionalne
mu sprehodu po trgovi
nah, saj je spletni način 
kupovanja manj stresen, 
bolj dostopen in, nenazadnje, vzame veliko manj 
časa. Spletno nakupovanje je bistveno hitrejše in 
je v primerih, ko človek ne more s svojega doma, 
edina rešitev. Zdaj, ko lahko izbira, ali bi se po 
nakupih odpravil v trgovino ali se omejil na spletno 

Spletno nakupovanje – 
REŠITEV ALI ZLOREŠITEV ALI ZLO?



Obdobje karantene je bilo obdobje 
stiske za vse. Situacija je bila težka tako 
izven domačih sten kot tudi znotraj 
njih, kjer smo se spopadali s težavami, 

ki so bile večini skrite. Obilica proste
ga časa nam je npr. povzročala izredni 

dolgčas, ki nas je verjetno 
večkrat peljal do … kuhinje. 
Ali pa nas oddaljil od nje.
Pri Rasti smo se odločili, da 
raziščemo, kako se je v času 
pandemije spremenil naš 
odnos do hrane. Naleteli smo 
na pozitivne spremembe, 
pa tudi na negativne. V tem 
članku se dotaknemo temne 

plati tega vprašanja, to je, kako je čas zaprtja vplival na 
motnje pri hranjenju. 
Iz osebne izkušnje lahko povem, da se počutiš kot v za
čaranem krogu – četudi imaš srečo, da se zaveš proble
ma, se moraš trdo boriti proti lastnim prepričanjem – in 
mi sami smo si svoji največji nasprotniki.

Ester Ferletič, psihologinja in psihote
rapevtka iz Doberdoba, zaposlena v 
zasebni ambulanti, kjer nudi psiholo
ško pomoč tako odraslim kot najst
nikom, nam je na kratko povedala, 
kako in zakaj je pandemija vplivala na 
osebe, ki so podvržene motnjam pri 
hranjenju. Problem pa bomo dodat
no poglobili v naslednji številki Rasti.

Ilaria Vecchiet

Po podatkih 
tržaške 
otroške 
bolnišnice 

Burlo Garofolo  se 
je lani med obdob

jem zaprtja zaradi pandemije 
podvojilo število primerov z 
motnjami hranjenja. Zakaj je do 
tega prišlo, kateri so psihološki 
razlogi, ki so pripeljali do tega?
Večina ljudi, ki trpi za anoreksijo, 
bulimijo (in druge motnje hranje
nja) so ženske, torej dekleta. Med 
pandemijo pa je znatno poraslo 
število moške populacije s temi 
motnjami.  Torej podatki, ki pri
hajajo od vsepovsod – in tudi iz 
Burla – so pokazali, da se je feno
men praktično podvojil v zadnjem 
letu. Zaprtje je imelo katastrofalen 
učinek na ljudi, ki so že trpeli za 
to motnjo, oziroma je botrovalo 
temu, da se je ponekod problem 
pojavil na novo. Samo zaprtje je 
torej delovalo kot sprožilec nabite 
pištole, sprožil je problem, ki se v 
normalnih okoliščinah ne bi nikoli 

pojavil, kot to velja tudi za druge 
motnje in bolezni.

Kakšno vlogo ima spremenjena 
rutina in izolacija pri osebah, ki 
so podvržene tem problemom?
Pandemija je prisilila ljudi živeti v 
jetništvu: zmanjkala je svoboda 
premikanja, soočanja s sovrstniki, 
zmanjkal je naraven in biološki 
način življenja. Pojavili so se simp
tomi trpljenja za to situacijo. Vsaka 
vrsta živali – in ne smemo pri tem 
pozabiti, da smo tudi mi ena vrsta 
živali –, ki jo prisilimo v ujetništvo, 
začne kazati znake svojega trpljenja. 
Največkrat so ti znaki prav na nivoju 
prehranjevanja: vidimo na primer, 
kako živalca preneha jesti, v drugih 
primerih, ali ko se nekako »prila
godi« novim razmeram, pa začne 
prekomerno jesti. Živali na prostosti 
niso nikoli prekomerno suhe, razen 
ko so obolele ali ko ne pridejo do 

hrane, to je v skrajnih primerih. Še 
manj pa nismo nikoli videli debelih 
živali, ko smo se sprehajali po naravi. 
Zakaj? Ker naš biološki sistem izred
no dobro, rekla bi perfektno, ureja 
občutke lakote in sitosti.  V nenarav
nih okoliščinah pa pride do motenj 
urejanja teh normalnih in naravnih 
procesov in pride torej do simpto
mov. Pomislimo tudi, kako se ljudje 
odzivamo na tiste dogodke, ki nam 
grenijo življenje, ali pa kako reagira
mo v obdobju, v katerem doživljamo 
stisko, ali ko smo v vsakodnevnem 
življenju bolj utrujeni, jezni itd. Ne
katerim izmed nas se popolnoma za
pre želodec, drugi pa takoj posežejo 
po kateri koli hitri hrani, ki jo dobijo 
v hladilniku. Želodec, ki to ureja, 
je zelo občutljiv na najrazličnejše 
dejavnike in še posebej je občutljiv 
na naša negativna čustva. Podobni 
procesi so se zgodili med pande
mijo in pri mnogih sprožili problem 
motenj pri hranjenju.

(dalje prihodnjič)
Irena Gruden



Hrana in pandemija – pandemija in hrana. To temo sem izbrala, ker je že od rojstva zame najpomembnejši del 
dneva tisti, v katerem se posvetim hrani.
Bila sem otrok, katerega prva beseda ni bila »mama« ali »tata«, pač pa ... »torta!« In kdor me dobro pozna, ve, da 
me je to zaznamovalo, saj je hrana zelo pomemben element mojega življenja. Veliko časa si vzamem za mizo, 
zelo skrbim, da jem hrano, ki je zdrava in ki mi je najbolj všeč. Veliko razmišljam in načrtujem, kaj bi jedla, in 
misel, ki mi zvečer pomaga zaspati, je: »Prej zaspim, prej bom jedla zajtrk!«
Med karanteno se je moj način prehranjevanja drastično spremenil, saj sem imela več časa, da sem raziskovala, 
kaj mi je res všeč. Več tednov sem se spraševala, ali je pandemija tako vplivala samo name, in odgovore sem 
poiskala z vrsto kratkih intervjujev: obrnila sem se tako na svoje vrstnike kot na odrasle.
Pogovorila sem se z vrstnicami – dijakinjami Petro Santinato, Lauro Drašček in Lizo Paulin, študentko v Milanu 
Nastjo Maver, zanimalo pa me je tudi mnenje bolj ali manj znanih zamejcev. Na vprašanja so mi prijazno odgo
vorili županja Občine Števerjan Franka Padovan, novinarka na Deželnem sedežu RAI Helena Jovanovič, fi ziotera
pevtka, deželna načelnica Slovenske zamejske skavtske organizacije in zborovodkinja Alenka Cergol, profesorica 
prava in politične ekonomije Veronica Logar, režiserka in umetniška vodja pri društvu DM+ Jasmin Kovic, šolski 
psiholog Iztok Spetič in mladi podjetnik Alek Devetak.
Intervjuvance smo najprej vprašali, ali se je v času pandemije spremenila količina časa, ki ga posvečajo pripra
vi in uživanju hrane. Skoraj vsi so odgovorili, da se bistveno ni spremenila, le v času lanskega strogega zapr
tja so nekaj več časa namenili pripravi hrane – in še to samo v primeru, da ni prišlo do sprememb v njihovih 
delovnih urnikih.

Si se med pandemijo preizkusil/a v kuhanju ozi
roma pripravi hrane? Morda si se naučil/a novih 
receptov? Se je tvoj način prehranjevanja v čem 
spremenil, na kakšen način?

r Petra Santinato: Da, moj način pre
hranjevanja se je zelo spremenil. Sedaj 
jem bolj ali manj vse, pred pandemijo 
nisem jedla mesa. Med pandemijo 

je moj odnos do hrane postal bolj 
fl eksibilen.

r Laura Drašček: Naučila sem se nekaj novih recep
tov, a sem to počela že pred pandemijo. Tudi način 
prehranjevanja sem pogosto spreminjala že prej. 

r Liza Paulin: Da, večkrat sem poskusila nove recep
te, sladke in slane. Potrudila sem se, da bi jedla bolj 
zdravo.

r Nastja Maver: Da, med pandemijo 
sem pripravljala in kuhala hrano, 
kot pred pandemijo. Edina razlika 
je v tem, da sem se med lanskim 
lockdownom preizkusila v nekate
rih novih receptih, kot na primer v 
pripravi svežih testenin.

r Franka Padovan: Da, brskali smo med novimi 
recepti, čeprav se nismo oddaljili od tradicionalno 
priljubljenih jedi pri nas. Naš način prehranjevanja 
se je spremenil predvsem zato, ker smo poskušali 
kuhati zdravo, kar se je še danes ohranilo. 

r Alenka Cergol: V glavnem se moj 
način prehranjevanja ni spremenil, saj 
sem ves čas karantene hodila v službo, 
razen v času letnega dopusta. Ker 

ni bilo možno potovati, sem dopust 
preživljala doma in se takrat nekoliko 

bolj posvetila kuhanju: prvič sem poskusila narediti 
rogljičke in domače testenine. 

r Veronica Logar: Med pandemijo sem preizkušala 
nove recepte, način prehranjevanja pa je ostal isti, 
ker smo že prej vedno skušali imeti zdravo hrano  
na mizi. foto Laura Drašček (dalje )



r Jasmin Kovic: Ja, preizkusila sem precej novih re
ceptov, moj način prehranjevanja je vsak teden bolj 
zdrav, z manj ogljikovih hidratov, več zelenjave. 

r Iztok Spetič: Že pred pandemijo sem 
užival pri kuhanju in preizkušanju no
vih receptov. Ker smo bili med pan
demijo več časa doma in ni bilo kosil 
ali večerij po restavracijah, je postala 
hrana trenutek, v katerem uživamo. Bolj 
pazimo na zdravo prehrano in približno vsaka dva 
tedna si privoščimo kaj dobrega na dostavo.

r Alek Devetak: Med pandemijo sem začel malo kuha
ti. Naučil sem se kaj novega, vendar nič posebnega.

r Helena Jovanovič: V zadnjem 
obdobju sem preizkusila nekaj novih 
receptov, zlasti zelenjavnih. Največ ob 
prvem lockdownu, ko res nismo smeli 

nikamor. Moj način prehranjevanja pa 
se v tem času ni bistveno spremenil. Izbi

rati skušam osnovna živila (kaka manj zdrava izjema 
se sicer vedno znajde v nakupovalnem vozičku). 
Nikoli pa ne kupujem že vnaprej pripravljene hrane. 

Kje kupuješ hrano? Si med pandemijo spremenil/a 
kraj ali način nakupovanja hrane?
r Petra Santinato: Meso, sir, zelenjavo in sadje nam 

večkrat dajeta teta in babica, ki imata kmetijo. Kar 
primanjkuje na kmetiji, pa kupujemo v supermarketu. 

r Laura Drašček: Hrano kupujemo v bližnji trgovini, 
zelenjava in veliko sadja pa rase kar doma na vrtu.

r Liza Paulin: Zelenjavo in sadje kupujemo v manj
ših trgovinah ali pa jo pridelujemo doma, ostalo v 
supermarketih.

r Nastja Maver: V Milanu kupujem hrano v večjih 
marketih, ko pa sem doma, zahajam v manjši market 
in to se med pandemijo ni spremenilo.

r Franka Padovan: Hrano kupujem 
blizu doma, toda ne v Števerjanu, saj 
tu nimamo trgovin. Tudi na tržnico 
rada zahajam, večinoma se izogi
bam večjim trgovinam, ker imam 

raje stik z manjšo realnostjo.

r Alenka Cergol: Hrano najpogosteje kupujem v 
supermarketu. Ob redkih prilikah izletov ali počitnic 
izkoristim domačega kmetovalca (na primer za med, 
sire, meso, sadje, moko), kar je med pandemijo žal 
odpadlo skupaj z omejitvijo potovanj. Izdelke, ki se 
v navadnih trgovinah ne najdejo, naročim po spletu: 
sem spadajo predvsem surovine za domači slado
led (mleko v prahu, lešnikova in pistacijeva pasta in 
podobno). 

r Veronica Logar: V glavnem kupujem v trgovini blizu 
doma, ker ima veliko prostora za biološke izdelke in 
tudi ker manjše trgovine v vasi ni. Med karanteno 
sem preizkusila dostavo kmetovalcev, ki ti na dom 
prinesejo zaboje sveže hrane, sadja in zelenjave. Ta 
način kupovanja bom ohranila.

r Jasmin Kovic: Največ zelenjave 
kupujem na manjši tržnici ali v trgovi
ni, ki ima okusno zelenjavo lokalnih 
proizva jalcev. Odkar se je začela pan

demija, kupujem več zelenjave. 
r Iztok Spetič: Pandemija nas je naučila 

bolj smotrnega nakupa živil. V večji supermarket 
gremo enkrat tedensko po trajne izdelke in vse 
potrebno za dom. V manjši trgovini blizu doma pa 
kupujemo svežo hrano (ribe, meso, kruh … ). Gotovo 
smo se naučili varčevati: zelo malo hrane odvržemo 
in začeli smo tudi z zmrzovanjem določenih izdel
kov. Med lanskim lockdownom sem imel čas, da sem 
po mnogih letih spet pripravil vrtiček, tako da smo 
zelenjavo začeli pridelovati sami. Zato zdaj redko 
uživamo kupljeno.

r Alek Devetak: Zdaj jem bolj kakovost
no, ker imam več denarja, glede na 
to, da sem stalno doma. Hrano ku
pujem v supermarketu in na tržnici, 
med pandemijo se to ni spremenilo.

r Helena Jovanovič: Z dekreti in ome
jitvami gibanja smo vsi ostali ujeti v mejah lastnih 
občin. Tudi sama v tem trenutku večinoma ku
pujem v bližnjih samopostrežnih trgovinah, kjer 
dobim tudi nekaj (bolj ali manj) ekološko pridelane 
hrane. Prej sem rada zahajala v Slovenijo, kupovala 
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sem tudi na tržnicah in iskala 
zlasti sadje in zelenjavo z nič 
 prevoženimi kilometri. Spleta 
se za nabavo hrane ne po
služujem.

Katerih izdelkov kupuješ naj
več? Je morda na to vplivala 
pandemija?
r Petra Santinato: Med pan

demijo sem odkrila, da so mi 
zelo všeč vse stročnice, prišlo 
pa mi je v navado, da po ko
silu in večerji jem čokolado. 

r Laura 
 Drašček: Naj
več kupuje
mo osnovnih 
sestavin, 

testenin, riža in 
ostalih žitaric.

r Liza Paulin: V nakupovalnem vozičku ne manjka 
sadja in testenin, toda ne bi znala oceniti, če je na to 
vplivala pandemija. 

r Nastja Maver: Največ kupujem sadja, zelenjave, 
mlečnih izdelkov in testenin, vsaj enkrat na teden 
poskušam kupiti ribe, najmanj pa kupujem mesa. 
Na to pandemija ni vplivala.

r Franka Padovan: Sedaj kupujemo več zelenjave in 
sadja ter manj mesa, več časa posvetimo pripravi 
rib. Na to je vplivala pandemija, več pozornosti 
posvečamo zdravju, in sicer tudi z vidika zdrave 
hrane. 

r Alenka Cergol: Ne glede na pandemijo kupujem 
največ sadja in mlečnih izdelkov, ker to najraje jem.

r Veronica Logar: Pandemija ni vpliva
la na to, da kupujem svežo zelenjavo 
in sadje. Edino, kar se je spreme
nilo – čeprav dvomim, da je na to 
vplivala pandemija –, je želja po 
zmanjšanju količine mesa. 

r Jasmin Kovic: Pandemija je vplivala na povečanje 
zavednosti o pomenu hrane.

r Iztok Spetič: Morda kupujemo nekaj več sladkarij, 
sladoledov, dobrih piškotov … Že pred pandemijo 
pa smo si kupili stroj za gaziranje vode in tako dra
stično omejili porabo plastike.

r Alek Devetak: Kupujem malo vsega. Med pandemi
jo sem jedel več sadja.

r Helena Jovanovič: Osebno najraje kupujem teste
nine, sadje, zelenjavo in mlečne izdelke. Od sladkarij 
pa se težko uprem čokoladi in sladoledu. Ker se mo
ram prilagoditi družinskim zahtevam, kupujem tudi 
meso in ribe, vendar le dvakrat na teden. Pandemija 
teh navad ni spremenila. 

Ali se je med pandemijo 
spremenil tvoj odnos do 
hrane?
r Petra Santinato: Da, me
nim, da je moj odnos do hrane 
postal bolj svoboden in v njej 
bolj uživam. 
r Laura Drašček: Ne, odnos 
se ni spremenil. 

r Liza Paulin: Ne, 
moj odnos do hra
ne se ni bistveno 
spremenil, sem 

pa večkrat posku
sila jesti bolj zdravo. 

r Nastja Maver: Ne bi rekla, da 
se je moj odnos do hrane spre
menil.
r Franka Padovan: Prav zaradi 
pandemije se je naš odnos do hra
ne precej spremenil, saj skušamo 

obdržati zdrav duh v zdravem telesu. 
r Alenka Cergol: Moj odnos je ostal kot prej. 
r Veronica Logar: Delno se je odnos spremenil:  

ker smo veliko več časa doma, dajemo večjo 
vrednost vsakemu obroku, saj je to trenutek, ko se 
družina zbere. 

r Jasmin Kovic: Pandemija mi je dala priložnost, da 
sem odkrila nove recepte, ki so bolj zdravi, a so vse
eno okusni.

r Iztok Spetič: Odnos se ni bistveno spremenil.  
Ker pa preživljamo več časa doma, bolj uživamo  
pri jedi.

r Helena Jovanovič: Pri sebi nisem opazila bistvenih 
sprememb. Res pa je, da se hladilnik, ko si dalj časa 
doma, tudi večkrat odpira … Zato poskušam imeti 
v njem živila, ki potrebujejo pripravo. Tako imaš vsaj 
čas, da razmisliš, ali tisto hrano res potrebuješ, ker si 
lačen, ali pa gre le za požrešnost. 

Nika Devetak
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Kljub raznim obljubam se to 
šolsko leto žal ni odvilo tako, 
kot smo upali. Pandemija nam 
še vedno povzroča nepredvid
ljive preglavice, na katere se 
bomo morali, tako ali drugače, 
očitno privaditi. Med seboj smo 
si različni in ugajajo nam različ
ne stvari. Mislim pa, da zmeda 
ni nikomur najljubša.
Tako smo se učenci in dijaki to 
šolsko leto soočili z različnimi 
vrstami pouka. Začeli smo s tradicionalnim, to pome
ni z izobraževanjem v razredu. Oktobra pa se je na 
višjih srednjih šolah že uveljavila oblika pouka delno v 
razredu in delno na daljavo, se pravi, od doma. Začetek 
novembra – strela z jasnega: razen laboratorijskih de
javnosti so vse učne ure potekale na daljavo. Februarja 
je bila spet na vrsti oblika  50 % : 50 %. Nato – marca 
– spet doma! Šele po velikonočnih praznikih smo se 
vrnili v neko približno »normalno stanje«.
Na osnovnih šolah pa so pouk večinoma imeli v razredu. 

Matej Tomsič je z nami delil svojo izkušnjo:
»Star sem 10 let, obiskujem 5. razred osnovne šole 
na Vrhu sv. Mihaela. V šolskem letu 2020/2021 smo 

Kot smo že napisali, smo dijaki višjih 
srednjih šol imeli pouk na daljavo 
od novembra do konca januarja; 
po krajšem premoru smo bili spet 
doma od začetka marca naprej. 
Pouk na daljavo je potekal sinhrono; 
s pomočjo spletnih aplikacij, kot sta 
na primer Google Meet ali Zoom, 
smo se v živo povezali s profesorji. 
Da bi pred računalnikom preživeli 
manj ur zaporedoma, so nekatere 
šole uvedle asinhrone učne dejav
nosti: profesorji so zato na spletno 
učilnico naložili ali nam po elektron
ski pošti poslali naloge z rokom za 
oddajo. Žal pa je bilo treba večino 
teh nalog reševati z uporabo raču
nalnika, kar ni prav nič razbremenilo 
naše oči. To se je  deloma prekinilo 
februarja, ko smo bili vsi za mesec 

dni najmanj polovico učnih ur v 
šoli, kar pa pomeni, da so se hkrati 
izvajale tri oblike izobraževanja. 
Tako smo se ponovno vrnili v šolo 
šele 12. aprila. Od 26. aprila naprej 
imamo prvi  razredi in maturanti na 
višjih srednjih šolah pouk v razredu, 
tudi 100 % števila ur. 

O doživljanju pouka v tem šolskem 
letu smo povprašali nekaj višješol
cev z Goriškega in Tržaškega. Prebe
rite, kaj so povedali o izobraževanju 
na daljavo in v razredu.

Se veseliš povratka v šolo?
Petra Santinato: Delno ja, delno 
ne. Vseeno pa sem vesela, da vidim 
svoje sošolce.
Marco Demartin: Ja, saj sem po 
tolikem času, ko ne vidim svojih 
sošolcev, vesel, da se vrnemo v šolo 
in se lahko spet vidimo.
Andrej Cotič: Ja, ker tako lah
ko spet vsak dan srečam svoje 
 prijatelje in lažje sledim pouku.
Veronika Tul: Da, ker je lepo spet 
videti sošolce in imeti stike z ostali
mi ljudmi.

 večinoma imeli pouk v razredu. 
Pred Veliko nočjo smo dobra 
dva tedna imeli tudi pouk na da
ljavo. Preko računalnika smo se 
povezali z učiteljicami tri ure na 
dan. Težje sem sledil pouku tudi 
zaradi tega, ker se je internetna 
povezava večkrat prekinjala; uči
teljičin glas je naenkrat prenehal 
z razlago, ki mi potem seveda 
ni bila jasna. Tak način pouka 
je bil zanimiva izkušnja, čeprav 

sem se včasih dolgočasil, ker mi obravnavana snov ni 
bila všeč. Kljub temu da sem pouk na daljavo poskusil le 
za kratek čas, mi je ta ugajal, saj je predvideval manj ur 
pouka. Poleg tega je doma bolj ugodno. V šoli moram 
vedno nositi masko, ohranjati fi zično razdaljo med 
sošolci in prijatelji, na kar nisem bil navajen. Neštetokrat 
si moramo razkuževati roke, kar mi je najbolj zoprno, saj 
imam včasih občutek, da mi bo razjedlo kožo.«

Tudi na nižjih srednjih šolah je pouk na daljavo potekal 
le začasno. Novembra in februarja so bili dijaki večino
ma doma, januarja le delno, ostale mesece pa so imeli 
pouk v razredu. Prvi razredi so skoraj vse leto lahko 
pouku sledili na šoli.

(dalje )foto Ilaria Vecchiet 
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Anna Turel: Vesela sem, da imamo sedaj mož
nost, da lahko vsak dan sedimo v šolskih klopeh. 
Spet bom lahko sledila le eni obliki pouka, ki mi 
sicer bolj ustreza, čeprav je verjetno bolj napor
na. Ko sedim v šolski klopi, lažje razumem snov 
in sem bolj osredotočena na pouk. Imeti le tri 
dni pouka v razredu mi ni bilo zelo všeč. Motilo 
me je, da sem morala vsak drugi dan spremi
njati svojo rutino. V ponedeljek sem se lahko 
naspala, saj sem se z računalnikom povezala 
tik pred začetkom ure. V 
torek pa sem morala skozi 
jutranja opravila, ki sem jih 
med pandemijo opustila: 
celo kavbojk nisem bila več 
vajena. Vsekakor mislim, da 
bi taka razporeditev morala 
priti v poštev samo za prve 
in pete razrede višje srednje 
šole, saj so prav  ti najbolj 
potrebni pouka v razredu. 
Pri ostalih razredih to ni 
tako nujno. Glede na epidemiološko 
sliko, ki še vedno ni najboljša, bi z vse
mi ostalimi učenci še vedno nadalje
vala s poukom na daljavo. 

Je bilo hudo delati toliko 
časa od doma? 
Petra: Bilo mi je hudo, a sem 
se s časom navadila.
Marco: Na začetku, potem 
sem se privadil na novi 
način dela.
Andrej: Sprva ja, nato sem 
se privadil.
Veronika: Slediti pouku na 
daljavo je težje, po drugi 
strani lahko zjutraj več spiš. 
Ni treba, da se zbudiš zgodaj, saj je potrebno le, 
da se na hitro preoblečeš in prižgeš računalnik. 
A pri pouku na daljavo veliko stvari ne razumeš 
in izgubiš občutek za stik z osebo. Zato se se
daj, ko imamo pouk v razredu, čim več pogo
varjam s sošolci in svetujem vsem sovrstnikom, 
da se med seboj čim več pogovarjajo, ker bi se 
lahko spet zgodilo, da moramo ostati ponovno 
doma in da se ne vidimo več. Zato moramo 
izkoristiti sedaj!
Anna: S poukom na daljavo sem se prav goto
vo lažje prilagodila urnikom treningov; večkrat 
sem pouku sledila iz Vidma, kjer mi košarkarsko 
društvo nudi prenočišče.

Česa se veseliš ob povratku v šolo in česa ne? 
Petra: Pozabim, da je še vedno prisotna pande
mija, hkrati pa se streznem ob misli, da me čaka 
veliko spraševanj in preverjanj.
Marco: Najbolj se veselim sošolcev in stikov 
s profesorji, pogrešam pa tistih deset minut 
spanja več.
Andrej: Veselim se, da imam možnost lažje 
slediti pouku. Motijo me maske, zaradi katerih 
imam večkrat glavobol. 

Veronika: Veseli me, da lahko 
ponovno vidim svoje sošolce 
in da se znova lahko pogovar
jam z njimi. Manj me veseli 
to, da imamo tudi kontrolke 
in spraševanja v šoli, ker jih je 
bilo na daljavo lažje opraviti.
Anna: Pouk na daljavo je sicer 
dobra alternativa, vendar ni 

tako učinkovit, saj terja 
več truda in zahteva 
več zbranosti, katere 
nisem več navajena. 
Šolsko okolje me 
spodbuja k resnosti 
in delu. Zelo sem 
pogrešala tudi stik s 
sošolci in profesorji, ki 
popestrijo in razvedrijo 
pouk. Upam, da bom 

lahko svoje zadnje tedne na 
višji srednji šoli preživela v 
razredu. 

Ob povratku v šolo so bila 
spraševnja takoj na  spo redu?
Petra: Da, imamo veliko spra
ševanj in preverjanj.
Marco: Ja, sedaj, ko smo se 

vrnili v šolo, so profesorji kar napolnili ves teden 
s spraševanji in kontrolkami.
Andrej: Ja, maja je naš rokovnik natrpan. 
Veronika: Pod pritiskom smo; ko smo v šoli, nas 
vedno ocenjujejo.

Kako prihajaš v šolo? 
Petra: Z avtobusom, ki je večkrat poln.
Marco: Z avtom.
Andrej: Sestra me pripelje z avtom.
Veronika: Z avtobusom, a ni prenatrpan.

Julija Cotič, Nika Devetak, 
Laura Drašček, Ilaria Vecchiet
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