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POT K VELIKONOČNI  SVETLOBI

V teh časih, ko še vedno kroži med nami nevarno virusno obolenje, se v nas še močneje prebuja želja, 
da bi vendarle v naše življenje posijalo pravo sonce. Tisto sonce, ki bi s svojo toploto in svetlobo pregnalo 
ta uničujoči virus in nam znova podarilo polnost radostnega življenja ter tudi praznično veselje, in bi tako 
lahko ponovno zaživeli naše lepe slovenske velikonočne običaje.
Hudo nam je, saj smo se letos tudi mi morali odreči starodavnim spokornim procesijam, ki so jih prav to 

leto ob jubileju hoteli oživiti s pasijonsko igro v Škofji Loki. Če se samo spomnimo, kakšen uspeh je doživel 
ta Škofjeloški pasijon na odru Stalnega slovenskega gledališča v Trstu l. 1965, ko si je odlično predstavo 
ogledalo kakšnih 7000 gledalcev! Nam Slovencem je blizu sočustvovanje s trpečim, imamo občutek za 
bolečino in mar nam je, kaj se dogaja z našimi dragimi ljudmi.
Toda prav ta znameniti Škofjeloški pasijon se konča z molitvijo, naj nas Božje milosti ohranijo in dajo 

moč, nato pa sledi sklepni prizor Božjega groba, ki nam pove, da je vse, kar smo doživeli in še bomo, samo 
»vse v večjo slavo božjo«. To pomeni, da tudi to najstarejše evropsko baročno dramsko besedilo naznanja 
»slavo Božjo«, novo svetlobo, kar nam daje novega upanja, radosti in veselja. Ljubezen je zmagala, trpljenje 
je premagano, tudi smrt nima več zadnje besede!
Vsekakor je pot do te nove Svetlobe, ki se nam zasvetlika ob koncu Kristusovega trpljenja, pot Ljubezni. 

Če malo pomislimo: Kristus ob svojem poučevanju vse skozi tudi ozdravlja in lajša gorje, tolaži ter prebuja 
novo upanje. Tudi ko že visi na križu, z zadnjimi močmi poskrbi za ljubečo mater. Celo takrat, ko ne zmore 
ničesar več, še odpušča zlikovcu in mu zagotavlja, da bosta še isti dan skupaj v raju. Prav v besedi odpušča-
nja in ljubezni je tudi naše upanje. Tudi ko mi sami ne zmoremo ničesar več, takrat ko nimamo več moči ne 
sredstev, da bi komu pomagali, še vedno ostajata ljubezen in odpuščanje.
Zanimivo je, da Kristus kot pogoj, da bi se prikazal svojim učenem, ne zahteva vere, ampak ljubezen. 

Najprej se pokaže jeruzalemskim ženam, ki so ob jutranji zori pritekle h grobu. Prignala jih je ljubezen, 
ki jim veleva, da mu izkažejo zadnjo čast. Kakšno čudovito upanje je v njihovem lepem dejanju. Tudi ko 
nekoga ni več med nami, še vedno potrebuje našo ljubezen, da ga spoštujemo, počastimo, ga ohranjamo v 
spominu, skratka, da ga še vedno ljubimo. 
In potem je tukaj prva priča vstalega Gospoda, Marija iz Magdale, ki je resnično ljubila svojega učitelja, zato 

ga tudi prva uzre. Prav tako od vseh učencev prvi priteče h grobu Janez ali učenec, ki ga je Jezus najbolj ljubil.
A ljubezen in pot k Svetlobi pozna včasih tudi kakšen ovinek. Spomnimo se, da dva učenca ne ostaneta v 

Jeruzalemu, kot je naročil Gospod, ampak odideta v Emavs. Toda Vstali ju dohiti, ker ve, da sta v ljubezni do 
njega razočarana. Kako potrpežljiv je z njima in jima počasi razlaga, da trpljenje iz ljubezni vendarle vodi k 
svetlobi, k novemu bitju srca. Tako so učili že stari preroki! Za enkrat sta le vznemirjena od žensk, ki so šle h 
grobu. Njihova ljubezen ju za enkrat le bega, sama je še nista zmožna. Pa vendar nista čisto brez te ljubezni, 
nekaj je je še ostalo v njima, zato tega tujca, ki je vstali Gospod, sprejmeta medse. Ljubeznivo ga poslušata, 
začudeno vprašujeta, potem pa postopoma postaneta vesela in sposobna resnične ljubezni. Zato ga prosita, 
naj ostane z njima. V ljubezni ni sramotno nekaj prositi, priznati, da nam nekaj manjka, da nekaj potrebujemo. 
Ljubezen ju je premagala, in ker si jo priznata, sta sposobna prepoznati gospoda v bratski pojedini, pri lomlje-
nju kruha. Res je, da jima potem Vstali izgine izpred oči, a njuno srce ostaja polno veselja. Te radosti je zanju 
preveč, zato tokrat onadva stečeta k prijateljem, k drugim učencem, da bi z njimi delila najlepše doživetje.
Tudi naše velikonočno veselje bo prešlo, a v nas bo ostala velikonočna svetloba, ki pravi, da je živi Bog z 

nami, tisti, ki nas razume in tolaži ter daje novega upanja. Pomembno je, da tega veselja ne čuvamo zase, 
ampak ostanemo skupaj in si ga delimo.

p. dr. Edvard Kovač
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Gospodarska škoda kronovirusa bo zelo težka. 
Občutili jo bomo vsi. In najbolj jo bomo občutili prav 
mi, ki živimo v tako imenovani družbi blagostanja, 
družbi najvišjega BDP-ja, družbi, ki živi na stari celini. 
O tem ne pričajo samo zaprte trgovine, restavracije, 
bari, pubi, hoteli ali ogromen padec borznih inde-
ksov oziroma rast spreada v Italiji. Še bolj zaskr-
bljujoči so borzni podatki o energentih. Ti imajo to 
specifiko, da kažejo, kaj se 
bo dogajalo s proizvodni-
mi obrati (pravimi velikimi 
uporabniki energentov) v 
letih 2021, 2022 in 2023. 
Cene elektrike, plina, pre-
moga in emisijskih kuponov 
CO2 strmo padajo dan za dnem. To je pokazatelj, da 
podjetja za naslednja leta ne kupujejo energentov, 
ker pričakujejo, da bo ekonomska rast nična ali celo 
negativna. Direktne posledice tega bodo različne. Ne 
bom jih našteval, le eno bom omenil: večanje brez-
poselnosti, ki bo zarezala med zaposlenimi, med 
mladimi in tistimi, ki bodo iskali prvo zaposlitev.
Sedaj pa o stanju, ki ga podoživljam sam v svojih 

podjetjih. Pri naši turistični agenciji Aurora v Trstu 
smo prepričani, da je ta krizni moment najhujši od 
vseh, ki smo jih doživeli v več kot petinpetdesetle-
tnem obstoju – in v teh letih je bilo kar nekaj težkih 
kriz. Prepričani smo, da če se bo tako stanje nada-
ljevalo še nekaj mesecev, bodo ljudje spremenili 
svoje prioritete in način življenja. Vse to se bo še 
kako poznalo v turizmu. Turizem so ljudje! Treba se 
bo prilagoditi.
Podobno kot za trgovine, ko se je pojavil Ama-

zon, tako se je zgodilo turističnim agencijam z 
Bookingom: odkar so se ti velikani razširili na 

Gospodarstvo in koronav irus

Edi Kraus

 svetovnem tržišču, smo vsi lokalni ekonomski 
subjekti občutili upad prodaje. Ker se je proti takim 
multimilijarderskim podjetjem nemogoče boriti, 
se je treba prilagoditi. Čas je, in mi bomo izbrali ta 
krizni moment, da se lotimo nečesa za nas inova-
tivnega, ampak tržno gledano vsakdanjega: sple-
tne prodaje. Ko se bo to virusno obdobje končalo, 
bomo lansirali novo platformo, na kateri bodo naše 

stranke lahko primerjale 
cene, razpoložljivost in 
rezervirale bivanje v slo-
venskih termah, podob-
no kot na svetovnem Bo-
okingu, vendar z našimi 
konkurenčnimi pogoji in 

tudi z našo asistenco, ki jo naše stranke potrebujejo 
prav takrat, ko pride do težav ali kriznih obdobij.
V industriji ima naša skupina Aquafil že nekaj let 

začrtano pot v smislu trajnostnega razvoja in rege-
neracije odpadnih materialov v plastiki. Ta kriza bo 
po mojem mnenju še bolj usmerjala podjetja, da se 
soočijo s temi problemi. Mi imamo v tem prednost. 
Indirektno kaže na to tudi ta pandemija, ki je surovo 
razkrila moč narave in vpliva na človeštvo. Vse to 
bo v ljudeh globalno povečalo zavest in potrebo po 
ohranjanju in spoštovanju narave. In temu se bo 
morala vsa svetovna industrija prilagoditi.
Trenutni ključni problem za podjetja je, kako 

prebroditi naslednje mesece. Primarni cilj je seveda 
obstati, zagotoviti si vsaj minimalno realizacijo, ki 
bi dovoljevala redno zaposlitev vseh zaposlenih 
v naših podjetjih, istočasno pa se podati na nove 
razvojne poti. Potrebno bo torej imeti znanje, novo 
razvojno vizijo, sprejemanje hitrih odločitev, trdo 
delo, kapital in veliko poguma.

PANDEMIJA NE PREIZKUŠA 
SAMO NAŠEGA ZDRAVJA

»Gospodarska škoda 
kronovirusa bo zelo težka. 
Občutili jo bomo vsi.«
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Nečist i čas

In ko bo mimo?

Adrijan Pahor

Karlo Bolčina

Živimo v razburkanem, negotovem času, v kate-
rem so vsakršna predvidevanja in ugibanja o naši 
prihodnosti zavita v meglo nedoločenega, nedou-
mljivega, prikritega. Čas, v katerem živimo, spominja 
na Balantičev cikel pesmi Nečisti čas, v katerem 
pesnik s to besedno zvezo poimenuje nemirni, 
razburkani, kaotični čas sedanjosti in napoveduje 
vizionarsko podobo čistega in lepega prihodnjega 
časa in sveta. Tudi mi zdaj živimo v kaotičnem svetu 
sedanjosti globaliziranega, sekulariziranega in po-
plitvenega sveta, ki je očitno dosegel višek človeške 
zasičenosti, ekološke zastrupljenosti, duhovne in 
moralne zrelativiranosti. Zdi se, kot da se je moralo 
zgoditi nekaj, nekaj, kar bi obrnilo na glavo vse naše 
vsakodnevne utečenosti, gotovosti, samoumevno-
sti; ne sicer vojna, tudi tista ne, že večkrat grozeča 
in najširših možnih razsežnosti, ker bi bila nemara 

Vsakdo si v življenju zamišlja prihodnost in 
porajanje zgodovine. Vsak dan ima svoj red, a tudi 
prihodnosti pripravljamo podvige, a nikoli nisem 
pomislil, da bom kdaj doživljal posebne vrste 
»vojno stanje«. O njem 
govorijo slike, ki jih pošilja-
jo iz bolnišnic in mrtvašnic, 
dnevni nagovori, državne 
oblasti, navodila, ki nas 
usmerjajo v individualno, 
izolirano življenje. Do kdaj? 
Ko bodo javno razgasili, 
da je pandemija mimo, bomo lahko res prepričani, 
da ni virus ostal skrit v kakšnem neopaznem kotu 
zemlje? Kljub vprašanjem pa je moj pogled usmer-
jen v prihodnost. Čas virusa nam je odkril, kako 
smo krhki in kako smo porinili v krhkost in šibkost 
zemljo in naravo. Na spletu si ogledujemo, kako so 

preveč riskantna in ekološko nevarna ... Zato raje ne-
vidni sovražnik, ki ravno tako seje smrt, paniko, za-
pira meje, ukinja gospodarsko poslovanje, socialne 
stike, športna srečanja, sili nas v zasebnost, izolacijo. 
Pojavil se je nenadoma in nepričakovano, še manj je 
jasno kako in zakaj. Trenutno smo najbolj na udaru 
vsi prebivalci na stari celini, še najbolj pa ljudje na 
Apeninskem polotoku. Današnji evropski človek je 
skratka, če tokrat parafraziram Kosovela, tisti, ki bo 
moral plačati krvavi davek in se žrtvovati za rojstvo 
novega, čistejšega naslednika, ki bo svet urejal bolj 
človeško, za skupno korist, ne pa za osebno.
Upajmo, da bo ta napovedana »katarza« našo 

neodgovorno civilizacijo nekaj naučila, ne da bi 
nas pretirano zdesetkala, čeprav je zaradi pre-
naseljenosti planeta narava že večkrat prevzela 
sama iniciativo ...

sedaj (torej v nemožnosti onesnaževanja) mestni 
kanali tako čisti, da v njih vidimo ribe. Satelitski po-
snetki so povsem različni od onih pred pandemijo: 
strupeno onesnaženje je prepustilo mesto jasnemu 

pogledu. Pravijo, da so nekateri na 
Kitajskem prvič videli sončno nebo. 
Se bomo po uničenju covid19 vrnili 
v zastrupljanje zraka, vode, okolja? 
Nam bo sedanji prisiljeni stil življenja 
spremenil navade in odnose? Verni 
se v teh dneh zatekamo k Bogu, Božji 
Materi in svetnikom, posebno k sv. 

Roku, kar izraža odnos, ki ga vzpostavljamo s Stvar-
nikom. Ko bo pandemija mimo, bomo Gospodov 
dan – nedeljo – zopet uporabljali za češčenje izdel-
kov na policah nakupovalnih središč? Za športne, 
rekreacijske, kulturne in druge dejavnosti, ki mimo 
spoštovanja Boga vodijo v egocentrizem?

»Nam bo sedanji 
prisiljeni stil 
življenja spremenil 
navade in odnose?«
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Knjige niso nalezl j ive

Majda Artač Sturman

V zahtevnem obdobju, ko smo zaradi epidemije 
covida-19 morali iz dneva v dan spremeniti svoj na-
čin življenja, predvsem pa gibanja, je digitalna teh-
nologija začela odigravati novo pomembno vlogo 
v preživljanju časa, povezovanju in druženju med 
ljudmi. Tudi delovni proces in poučevanje oziroma 
usvajanje znanja potekajo drugače: t. i. smart wor-
king – bolj kot pametno delo je to delo na daljavo, 
od doma – in videokonference za podajanje in raz-
lago snovi so postali nova realnost. Občutek imam, 
da se ne zavedamo, kakšni bodo učinki, tako pozi-
tivni kot negativni, in posledice teh povezovalnih 
procesov med ljudmi, ker bo to pokazal čas. Glede 
na spodbude in pogosta vabila v množičnih medijih 
je danes marsikaj, posebno v odnosu do študirajo-
če mladine, otrok in najstnikov, mogoče postoriti 
preko računalnika in telefona, spleta in družbenih 
omrežij. To velja denimo tako za poslušanje zvoč-
nih pravljic ter ogled lutkovnih predstav kot tudi 
za pouk na daljavo. Res so mladi, navajeni tega 
načina komunikacije, zelo dovzetni za nove didak-
tične prijeme, ni pa samoumevno, da vsaka družina 
(kjer morda starša delata od doma) premore vsaj 

dva računalnika in tiskalnik ter da lahko učenje na 
daljavo poteka brez zapletov, konkretne pomoči in 
razlage odraslega, največkrat mame. O tem, kaj se 
v tem času dogaja po naših domovih, lahko najbo-
lje povedo mladi starši, otroci in najstniki.
Če bi poleg ogleda filmov, poslušanja pravljic 

po spletu in telefonu spodbujali branje knjig, bi se 
ta čas odvijal manj kaotično, bolj mirno in bi nudil 
možnost za pomiritev, odklop od prejšnjega vrto-
glavega ritma, poglobitev, pogled vase, besedno 
(spo)razumevanje, da bi se okrepile družinske vezi 
med odraslimi (bralci) in otroki. Včasih je bilo veliko 
časa za kratkočasenje in našel se je tudi dolgčas, iz 
katerega se je rodilo marsikaj ustvarjalnega, nove-
ga. To je bil tisti klasični otium, plodovit za razmi-
šljanje, poglabljanje in iskanje neshojenih poti. V 
tem je odigravala pomembno razvedrilno, spro-
stilno in formativno vlogo – dobra stara prijateljica 
knjiga. S svojo fascinantno nepredvidljivostjo, fan-
tazijsko drznostjo in fabulativno zapletenostjo te je 
povlekla vase, te uročila, ti odkrivala skrivnostno, 
zastrto, neodkrito. In ob tem si mladostnik iskal, 
primerjal, norel, trepetal, mladostnica  hrepenela, 

Kje je sedaj Repen?

Vilma Purič

Na mejnem prehodu za mojo hišo, ki vodi v 
sosednjo vas Voglje, sem zagledala rampo. Zmrazilo 
me je. Torej gre zares! Prepoved prekoračitve ravno 
sredi sprehajalne poti na robu gozda. Doživljanje 
tega kraja se je v meni v hipu nalomilo, moja vas se je 
premaknila na rob. In za njo se  svet konča, je zapora, 
za katero so stvari drugačne barve. Pojavi se spomin 
na očetovo pripoved, ko se je kot otrok nekega jutra 
znašel v polprazni učilnici osnovne šole na Colu. 
»Zmanjkalo je pol učencev. In to od danes do 

 jutri,« je pravil z otožnostjo. Takrat je razmejitev 

bila stvar politike, danes jo narekuje upanje v zaje-
zitev virusa. 
Kako drugače je bilo tu še včeraj. Med spreho-

dom skozi borov gozd je tabla, ki opozarja na mejo, 
neopazno rjavela. Ostanek zgodovine kot tudi 
razbita hišica za carinike tam ob poti.
Kako drugače smo v zadnjih letih dojemali ob-

mejno ozemlje. Ta prostor smo proslavljali kot kraj 
za odprte ljudi, v njem smo videli simbol združeva-
nja, prehodno cono za ljudi, blago, širitev različnih 
idej, verjeli in sanjali smo o  razprostranjenosti. 



MLADIKA  2-3 • 2020  |  7

FOKUS

MLADIKA  2-3 • 2020  |  7

jokala, se tolažila, razmišljala. In oba sta ob novih 
in novih vprašanjih ter odgovorih dozorevala, se 
razvijala in odraščala. V sodobnem času vse to 
poteka drugače in prehitro zlasti ob podpori novih 
medijev, ki zasvajajo.
In če bi v obdobju, ko je zaradi prikovanosti na 

dom časa na pretek, odrasli in mladi »resetirali« 
svoj dan s tem, da bi našli čas za ustvarjalno brez-
delje ob pisani besedi, knjigi in slikanici? Doslej 
se je večina izgovarjala, da nima časa. Doma, v 
udobnem naslanjaču, na postelji, ob peči, ob topli 
svetlobi namizne svetilke bi zmogli za te čase revo-
lucionarno gesto – odpreti pesniško zbirko, zalistati 
v knjigo kratkih zgodb, se prepustiti fabulativnemu 
toku svetovnega klasika ali evropskega literarnega 
genialca, čustvovati 
z Ano Karenino ali s 
Cankarjevimi nebo-
gljenimi otroki in iz-
koriščanci. Pravi čas 
je za to: knjige niso 
nalezljive, vsaj nihče 
še ni tega dokazal.
Mimogrede pustimo na mizi lepo ilustrirano 

knjigo z barvito platnico in vabljivim naslovom. 
Nadebudnež lista po njej, stran za stranjo. Mu ni 
všeč? Naj izbere med neprebranimi, ki se kopičijo 
na knjižnih policah, po katerih navadno ne brska 
(saj nima časa), radovednost ga bo gnala dalje, če 
mu to dovolimo, ne da bi mu ponujali nadomestke 
za branje.

Namesto vizualne odvisnosti ponuja knjiga širok 
nabor čutnih zaznav. Ob umetniški ilustraciji se krepi 
čut za lepoto. Če beremo na glas, se vidni zaznavi 
pridružuje zvočna, slušna. To je še zlasti dobrodo-
šlo, če predšolskemu otroku prebirajo starši, dedek 
in babica ali pa če starejšemu sorodniku, ki zaradi 
slabega vida tega ne zmore več sam, bere kdo drug. 
Knjiga ima poseben vonj, diši po star(odavn)em ali 
sveže po tiskarni, različna je na otip, papir je lahko 
orumenel, bleščeče nov, hrapav ali gladek in vse to 
v odraslem kot tudi v otroku spodbuja široko paleto 
čutnih zaznav. Sem kdaj kot otrok tudi jaz dala v usta 
in prežvečila kak košček popisanega papirja? Pa se je 
mož, ko sem mu na to namignila, nasmejal, češ, saj 
se mi vidi. Morda pa to velja le za knjižne molje! Ne-

dvomno se ob branju dobre 
knjige razvija tudi in še poseb-
no šesti čut – čut za globinsko, 
ponotranjeno doživljanje 
sveta in (so)človeka. 
Zakaj bi se vsemu temu 

bogastvu občutij, čutnih 
zaznav in doživljanja odrekli v  

dragocenem bogastvu časa, ki ga v obdobju epide-
mije doživljamo zaprti doma, v odmaknjenosti ali 
osami, brez običajnih družabnih in družbenih stikov? 
Knjige vendar niso nalezljive, saj … če bi bilo tako, 
bi jih množično brali, požirali, se zatekali v njihovo 
varno, toplo naročje in se pogovarjali o njih.

Opčine, 23. marec 2020

Tako pojmovanje meje je postalo del napredne-
ga prepričanja, srž moderne ere. Doba bližine, 
vzporednosti, prepletenosti in odnosnosti, po 
Foucaultu  mreža povezav in prehodov. In smo se 
trudili v večjo odprtost do drugega, v sprejemanje 
drugačnega, v sobivanje in interakcijo s tujim in 
drugačnim.
Zapornica nam vsiljuje drugačno razmišljanje o 

prostoru, virus nas je stisnil v majhne sobe, v preži-
vljanje vsakdana na nekaj deset kvadratnih metrih. 
Naenkrat smo sprejeli način bivanja, s katerim se 
nismo še dogovarjali, o katerem nismo nikoli zares 
razmišljali in si ga torej nismo mogli predstavlja-
ti. Tako gledamo rampo zaprepadeni, žalostni in 
prestrašeni, predvsem pa povsem neopremljeni za 
razumevanje novega sveta. Svet je izklopil pove-
zave in mi tavamo v kaosu. Hrup in šum urbanih 
arterij je potihnil in cesta nas ne vodi nikamor, še 
več: postala je nevaren kraj. 

Svet se je ustavil in ne potrebuje cest. Vsebolj 
se krepi slutnja splošne spremembe. Obrat brez 
odlašanja je na dlani, je zasuk v neznano. 
Vprašanje je, kako najti soglasje z realnostjo, 

ki nas obdaja? Kako se spopasti s strahom in v tej 
nepreglednosti izbrati nekaj opornih besed, s kate-
rimi lahko osnujemo novo razlago sveta in bivanja 
v njem. 
V prvi vrsti se vsebolj umešča zaimek mi. Govori-

ca posameznika se umika, zahteve individuuma po-
stajajo presežena preteklost. Dejanja izvaja množin-
ski osebek. Napredno zgodbo, ki vključuje rešitev, 
pišemo vsi mi s svojim zoženim vsakdanjikom.
In potem je nebo, ki se razpne. Čez dan se v 

modro ovija, ob zatonu je luč. In je noč. Na oknu 
slonim, oprezam v obrise hiš. Kot da jih ni. Cele vasi 
več ni. Kot da nikogar ni. Ne sliši se brnenja letal ne 
zvoka motorja zapoznelega vasovalca, ki se vrača. 
In vendar svet je. Nad njim kupola polna zvezd.

»Ob branju dobre knjige se 
razvija tudi čut za globinsko, 
ponotranjeno doživljanje 
sveta in (so)človeka.«
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Živl jenje med koronav irusom 
in po njem
Sara Brezigar

Novi koronavirus je prišel v naše življenje kot 
orkan. Vse, kar je bilo včeraj še samoumevno, 
danes ni več. Druženje s prijatelji, obisk koncerta, 
potovanja in vsakodnevni odhod v službo so stvar 
preteklosti. V odnose med ljudmi je vnesel strah in 
nezaupljivost. 
Strah je ena izmed značilnosti, ki nas bo v bliž-

nji prihodnosti še spremljala. Dopisnica dnevnika 
Guardian, ki se je v Avstralijo vračala iz druge azijske 
države, je na primer poročala, kako se je v hipu spre-
menil odnos do nje le zato, ker je prihajala od tam. 
Med drugim ji je urednik zapovedal, naj se drži daleč 
od pisarne vsaj za štirinajst dni, potem ji je njen sicer 
izjemno prijazni sosed, s katerim je dotlej vsak dan 
pila kavo, zabičal, naj ne zapusti hiše, ker v vasi živijo 
»dobri ljudje«, in naj ga pokliče, če umira (sic!). 
Tudi »po« koronavirusu ni zelo drugače. Tuji po-

slovneži razlagajo, da so oblasti v Vuhanu zaukazale 
ponoven zagon proizvo-
dnih obratov. Vendar v 
obratih so prižgani stroji in 
luči, klima dela na polno, 
in uradne statistike govo-
rijo o uspešni proizvodnji. 
Le da delavcev v proizvo-
dnji sploh ni, ker se bojijo 
in si ne upajo v službo. V Šanghaju je v kavarni Star-
bucks vse pohištvo strisnjeno ob zid, v roke dobiš 
plastični kozarec in navodilo, da pojdi takoj ven. 
Ko bo pandemija izzvenela, bo torej strah ostal 

še nekaj časa. Izzvenele pa ne bodo nekatere nava-
de, ki se zdaj ustvarjajo po sili razmer. Če bomo ob 
normalizaciji razmer ponovno obiskovali šolo, loka-
le in  gledališča, bomo prav gotovo ohranili številne 
druge »digitalne« navade. Koronavirus je namreč 
prisilil vse, da začnejo uporabljati spletna in druga 
orodja za opravljanje dela na daljavo, in to čez noč.  
V življenju »po« koronavirusu se bo digitalno 

življenje v vsej svoji praktičnosti ohranilo – in s tem  
v marsikaterem pogledu spremenilo način, kako 
delamo in kako živimo. Organizacije bodo ugotovi-
le, da je učinkovitost dela od doma enaka učinkovi-
tosti dela v pisarni, le da so posamezniki (predvsem 

mladi) s to rešitvijo bolj zadovoljni. Če smo se zdaj 
naučili, da vse nakupe opravljamo preko spleta in 
nam jih dostavijo pred vrata, je malo verjetno, da 
bomo potem spet zahajali v trgovino ali na tržnico 
le zato, da bomo nakupovali »osebno«. 
Koronavirus je postavil v osrčje razprave diho-

tomijo med Vzhodom in Zahodom, in pokazal na 
premoč Vzhoda. Singapur, Hong Kong, celo Južna 
Koreja so se zaenkrat izkazali učinkovitejši pri boju 
zoper koronavirus – tako v zdravstvenem smislu 
kot tudi v smislu ekonomskih posledic, ki jih zanje 
ima pandemija. 
Po znanje in zgled se prvič tako odkrito pred 

očmi celotne svetovne javnosti ne oziramo na 
Zahod, temveč na Vzhod, in to kljub dilemam o spo-
štovanju človekovih pravic in varovanju zasebnosti. 
Prvič se bo namreč po koncu druge svetovne vojne v 
osrčju Evrope cena svobode posameznika (in njene 

neodgovorne rabe v škodo 
javnega zdravja) računala v 
številu mrtvih. 
Vendar novi koronavirus 

ni opozoril zgolj na spre-
membo težišča med Vzho-
dom in Zahodom. Pokazal 
je na še nekaj (za nas) po-

membnejšega: Evropa je integrirana celina. Zmede 
ob zapiranju meja in ustvarjanju mejnih režimov so 
ustvarile kopico težav za prebivalce. Te kažejo, kako v 
Evropi ljudje in tovor prehajajo meje, ki zanje to več 
niso. Ljudje živijo čezmejno in koronavirus je poka-
zal, kako absurdno in anahronistično je, da so ukrepi 
za javno zdravje v Kopru drugačni kot v Trstu. 
Ta anahronizem izhaja iz upravnih struktur in 

politike, ki ne zmoreta koordinacije, kaj šele integra-
cije, ki so jo njihovi državljani že zdavnaj sprejeli kot 
dejstvo, v skladu s katerim živijo. Kakšno bo torej v 
Evropski uniji življenje po koronavirusu? Utemelje-
no na prepirih o tem, kdo je dobavljal maske in re-
spiratorje in kdo je komu pomagal? Ali pa bo morda 
temelječe na večji integraciji tudi na področjih, kot 
je zdravstvo, kjer posamezne države izzivom, kot je 
koronavirus, same preprosto niso kos.

»Zmede ob zapiranju meja 
in ustvarjanju mejnih 
režimov so ustvarile kopico 
težav za prebivalce.«
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Nihče ni pričakoval, da bo doslej 
neznani, a sila agresivni koronavirus co-
vid-19, ki je konec leta 2019 izbruhnil na 
Kitajskem in v drugih krajih v Aziji, zajel 
tudi Italijo in sosednje evropske države in 
da se bo postopoma širil po celem svetu. 
Ta vsiljivec je nesluteno vdrl v naša življe-
nja in v marsičem spremenil naše delov-
ne navade in medosebne stike. Nikakor 
ne gre podcenjevati teh razmer, saj se je 
s  tem  virusom okužilo na tisoče ljudi in 
okužba se še širi, kar je privedlo do ome-
jitve gibanja, zaprtja trgovskih obratov 
in tudi do zaprtja šol vseh stopenj in uni-
verz. Zaprtje traja že skoraj mesec dni in 
vse kaže, da bo tako še dolgo. Da bi učni 
proces ne doživel prevelikih zastojev, 
so si ravnatelji, učitelji in profesorji šol 
vseh stopenj po nasvetu Ministrstva za 
šolstvo, univerzo in raziskovanje zamislili 
alternativni pouk, t. i. pouk na daljavo, 
pri katerem dijaki in učenci lahko sledijo 
učnim uram od doma, in sicer preko apli-
kacij, videokonferenc in raznih portalov, 
na katere šolniki naložijo učno gradivo in 
domače naloge.
V tem težkem času pandemije ko-

ronavirusa je priporočljivo upoštevati 
vsakodnevne preventivne ukrepe, 
kar pomeni, da moramo ostati doma, 
ne smemo srečevati ljudi in se z njimi 
rokovati ali jih objemati. Od doma lahko 
gremo le, če je zares nujno, upoštevajoč, 
da moramo biti drug od drugega od-
daljeni približno en meter. Dejstvo, da 
imamo omejitve v gibanju in moramo 
upoštevati veliko drugih pravil, tako v 
šolstvu kot na splošno v družbi, s težavo 
sprejemamo, saj tega načina življenja 
nismo vajeni, vendar so ti ukrepi še kako 

Pouk v času koronavirusa

PREDNOSTI  IN POMANJKLJIVOSTI 
UČENJA NA DALJAVO

nujni za  omejitev in odpravo širjenja 
koronavirusa. Temeljnega pomena je, da 
se teh pravil vsi držimo in da smo složni 
in spoštljivi drug do drugega.
O tem, kako sprejemajo pouk na da-

ljavo in karanteno ter kako živijo v času 
te pandemije, smo vprašali profesorje, 
učiteljico in dijake slovenskih višjih sre-
dnjih šol na Tržaškem. Na naša vprašanja 
so odgovorili: profesorica italijanščine na 
Državnem poklicnem zavodu Jožefa Ste-
fana Helena Pertot, profesor praktičnega 
pouka na Nižji srednji šoli v Dolini in na 
Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa 
David Štokovac, profesorica slovenščine 
in zgodovine na Državnem tehniškem 
zavodu Žige Zoisa v Trstu Manica Maver, 
profesorica slovenščine, zgodovine in 
zemljepisa na Nižji srednji šoli Srečka Ko-
sovela na Opčinah Metka Šinigoj,  učitelji-
ca zgodovine, telesne, likovne in gibalne 
vzgoje na osnovni šoli na Katinari Ljuba 
Leghissa in profesorica Neva Zaghet, 
ki poučuje na Državnem znanstvenem 
in klasičnem liceju Franceta Prešerna. 
Povprašali smo tudi dijake, in sicer: Miho 
Sinuella z Državnega poklicnega zavoda 
za industrijo in obrt Jožefa Stefana, Suary 
Calligaris in Karin Mosetti s humanistične 
smeri Humanističnega in družbeno-eko-
nomskega liceja Antona Martina Slom-
ška, Rebecco Ambrosini z jezikovne smeri 
Znanstvenega liceja Franceta Prešerna in 
Manuela Geca z Državnega tehniškega za-
voda Žige Zoisa. Za konec pa objavljamo 
še pričevanje Mojce Petaros, študentke 3. 
letnika prevajalstva na Filozofski fakul-
teti Univerze v Ljubljani, ki se je konec 
januarja udeležila izmenjave Erasmus na 
univerzi v Granadi v Španiji.   

Nika Čok
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n Katere prednosti in katere pomanjkljivosti 
ima po vašem mnenju izobraževanje na dalja-
vo v primerjav i z običajnim poukom v razredu? 
Katere pripomočke uporabljate? 

l Helena Pertot:  Izobraževanje 
na daljavo ima gotovo pred-
nost, da ostaja učno gradivo za 
vedno dosegljivo. Dijaki si na 
primer lahko večkrat ogledajo 
videoposnetke predavanj, usta-

vijo predvajanje ipd. Predvsem za 
dijake s specifičnimi učnimi težavami je to zelo pozi-
tivno. Slabosti pa sta gotovo težava pri ocenjevanju 
na daljavo ter pomanjkanje osebnega stika, kar je 
pri našem delu eden najpomembnejših vidikov.

l Dav ide Štokovac:  
Neposredni stik z dijaki 
omogoča bistveno večjo 
uporabo neverbalne ko-
munikacije, prostoročnega 
risanja na tabli, večjo upo-
rabo skic. Z neposrednim 
stikom profesor lahko hipoma razume, če so dijaki 
snov osvojili in hitro razčisti eventualne dvome, 
tudi s pomočjo pri vajah in z osebnim soočanjem.
Uporaba videopredavanja v živo sicer veliko 

pomaga pri poučevanju na daljavo, čeprav manjka-
ta tisti neposredni stik in svoboda, ki jo omogoča 
fizična prisotnost in predavanje snovi. Po drugi 
strani poučevanje na daljavo daje veliko svobodo 
tako profesorjem kot dijakom, ki si lahko precej 
prosto organizirajo delo, kar pomaga tudi dijakom 
pri osebni rasti in pozitivnem doživljanju učenja.
Pri pouku na daljavo uporabljam več pripo-

močkov, odvisno od stopnje šole in predmetov. 
V glavnem se poslužujem videopredavanj v živo, 
pogovorov na WhatsApp, platforme Edmodo in 
elektronske pošte. Kot profesor praktičnih predme-
tov se veliko poslužujem domačega dela, dijakom 
pripravljam vaje in navodila, nato vaje pregledam 
in vsakemu osebno odgovorim. To sicer omogoča 
večjo pomoč dijakom, ki imajo težave s snovjo, saj 
v številčnih razredih je skoraj nemogoče nameniti 
toliko časa in pozornosti vsem dijakom hkrati v 
relativno kratkem času učne ure.

l Manica Maver :  Didaktika na daljavo je v današ-
njem času dosti bolj enostavna kot nekoč. Tehno-
logija nudi nešteto možnosti za popestritev pouka 
(vključevanje videov z Youtuba ali drugih spletnih 

strani, uporaba interaktivnih vaj in igric, snemanje 
videov z razlago snovi, videosrečanja z učenci preko 
Skypa, Zooma ali drugih podobnih aplikacij ...). 
 Učiteljem je na voljo tudi mnogo spletnih učbeni-
kov in že pripravljenega gradiva za učenje preko 
spleta. Vse te pripomočke uporabljam tudi sama, 
poleg elektronske pošte, stikov preko WhatsApp 
skupine in spletnega dnevnika.

l Metka Šinigoj:  Največji pomanjkljivosti sta po 
mojem mnenju dve. Prva je ta, da pred sabo nimaš 
svojih dijakov in so zaradi tega dinamike učenja zelo 
različne. Lahko jim posreduješ naloge in novo snov, 
a spletna učilnica ne more nadomestiti običajnega 
pouka v razredu, kjer je bistvo prav sočasno sodelo-

vanje med dijaki in profesorjem. 
Druga je predvsem gmotna, saj 
v času, ko poteka komunika-
cija povečini preko pametnih 
telefonov, ne moremo zahtevati, 
da ima vsaka družina na voljo 
računalnik in dovolj prenosa 
podatkov za mobilna omrežja, 

čeprav naj bi bilo to danes samoumevno. Če mora 
dijak pretipkati spis ali nalogo, tega zagotovo ne bo 
naredil s pametnim telefonom.
Na začetku, ko je vladala še velika zmeda glede 

didaktike, smo pošiljali naloge staršem srednješol-
cev preko elektronske pošte, ker nimajo še dostopa 
do elektronskega dnevnika. Zdaj uporabljamo 
spletno učilnico (Google classroom), preko katere 
posredujemo naloge in učno snov dijakom na bolj 
dinamičen način, saj lahko naložimo tako doku-
mente kot video ali zvočne posnetke in imamo 
takoj povratno informacijo o udeležbi dijakov na 
spletni platformi.

l Ljuba Leghissa:  Prednosti, ki 
jih ima didaktika na daljavo, so 
gotovo bolj vidne v višji stopnji 
šolanja, kjer dijaki so gotovo 
samostojni. Na srednji in sploh 
na osnovni šoli so učenci zelo 

odvisni od pomoči staršev in tudi 
od tehnoloških sredstev, ki jih imajo doma. Čeprav 
živimo v zelo naprednem tehnološkem obdobju, 
nekateri nimajo doma možnosti primernega spora-
zumevanja na daljavo ali pa ga ne znajo še upora-
bljati. Zato bi lahko rekla, da ta trenutek nujnosti, ki 
ga doživljamo sedaj, je marsikaterega spodbudilo, 
da se je sprijaznil z novo tehnologijo in spoznal, da 

»Pred sabo nimaš 
svojih dijakov in zaradi 
tega so dinamike 
učenja zelo različne.«
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konec koncev ima veliko prednosti, saj omogoča, 
da učenci ne samo dobivajo domače naloge, ampak 
celo lahko obravnavajo novo učno snov, čeprav so 
fizično oddaljeni eni od drugega. Tako vrsto učenja 
so sicer nekatere kolegice že imele z otroki, ki zaradi 
hudih zdravstvenih razlogov niso smeli v šolo. Pri-
znati pa moram, da didaktika na daljavo ima lahko 
svoje prednosti le samo za krajše obdobje. Človek 
je namreč družabno bitje in tudi učenje v družbi 
sošolcev in sošolk je gotovo bolj prijetno v šoli kot 
doma za ekranom lastnega računalnika.
Z gospo ravnateljico Carolino Visentin smo se 

učitelji in profesorji zmenili, da bomo uporablja-
li dva kanala, in sicer Spaggiari za uraden stik z 
družinami, tako da učenci in starši imajo popoln 
pregled nad šolskim delom. In Zoom za video-
konference, pri katerih učenci aktivno sodelujejo 
posamezno ali v skupini.

l Neva Zaghet:  Didaktika na 
daljavo oziroma DND je po-
memben učni pripomoček, 
saj prispeva k temu, da se 
ohranjajo stiki med šolo in 
učenci oziroma dijaki. Italijanski 

normativni okvir ni še povsem 
jasen glede njenih ciljev: je namenjena bolj pona-
vljanju v izrednih razmerah ali tudi obravnavi novih 
učnih vsebin? Kako naj se učno osebje ravna pri 
ocenjevanju izdelkov ali ustnega preverjanja na 
primer preko Skypa ali drugih platform? Veljal naj 
bi princip, po katerem naj bi DND ne nadomestila 
tradicionalnega osebnega stika v razredu. Poleg 
tega bi šole morale imeti že utečen dostop do 
platform, ki jih je odobrilo ministrstvo: če tega ni 
in učno osebje uporablja veliko različnih spletnih 

orodij, nihče ne more zagotoviti zasebnosti podat-
kov. V primeru italijanskega šolstva se je to dobro 
videlo: ker nekaj časa ni bilo jasno, do kdaj bo 
prekinjen tradicionalni učni proces v razredu, so se 
nekatere šole organizirale prej, druge pa kasneje; 
učno osebje je začelo posegati po različnih orod-
jih (elektronski pošti, videoklicih, spletnih učilni-
cah) in to je v dijakih povzročilo nekaj organiza-
cijske zmede. V teku tednov so se razmere uredile 
in dijaki se v glavnem lepo odzivajo. Za tiste, ki se 
ne v dovoljšnji meri, pa se lahko samo sprašujemo 
zakaj: nimajo dostopa do spleta ali morda v družini 
ni veliko računalnikov in še ti so v domeni staršev, 
ki ravno tako delajo na daljavo? Najbolj v skrbeh 
so seveda maturanti, ker po spletu kroži veliko bolj 
ali manj verodostojnih informacij o tem, kaj naj bi 
se zgodilo junija. Dovolite še pripombo: italijanski 
šolski sistem obsega ogromno različnih razmer, ki 
se dramatično spreminjajo od severa države vse 
do njenega juga: so šole, kjer imajo dijaki znanje 
in možnost uporabe tehnologije, so pa tudi dru-
ge, kjer je učno osebje res na okopih zaradi slabih 
razmer, neprimernih razredov in včasih tudi okolja, 
kjer je šola edini jez proti kriminalu. Sprašujem se, 
kako si kolegi pomagajo v sedanjih razmerah. V teh 
dneh pač veliko razmišljam o tem.

n Kako te nove metode učenja sprejemajo vaši 
dijak i oziroma učenci?
l Helena Pertot:  Dijaki vse to sprejemajo zelo 
pozitivno. Zavedajo se nujnosti takega načina 
poučevanja in so pri tem odgovorni in delavni. Z 
določenega vidika jim ta vrsta didaktike dovoljuje 
večjo svobodo, daje pa jim tudi večje odgovornosti. 

l Davide Štokovac:  Prvi vtis je, da so dijaki kar 
dobro sprejeli ta novi način dela. So se zelo dobro 
odzvali in so v glavnem zelo delavni, kot če bi pouk 
potekal čisto navadno v razredu.

l Manica Maver :  Dijaki dobro 
sprejemajo te metode, tudi ker 
zaenkrat predstavljajo novost. 
S takim poukom v glavnem 
nimajo težav, verjetno se bolje 

znajdejo kot mi profesorji.

l Metka Šinigoj:  Recimo, da se takoj opazi, kdo 
ima voljo do dela, ali je prisiljen v to (smeh), ker ti 
zelo hitro pošlje zahtevano nalogo, drugi pa čakajo 
na zadnji termin, ko jo lahko oddajo. V bistvu, kdor Prazne ceste v mesnem središču
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je bil že med navadnim poukom v ra-
zredu vajen domačega rednega dela, se 
tega drži še naprej, ostali, ki so odlašali 
s pisanjem nalog, pa delajo to še vedno. 
Navada je železna srajca …

l Ljuba Leghissa:  Učenci so se novim 
učnim metodam takoj približali z velikim 
veseljem, kajti za njih vsaka novost je 
razlog za nov izziv. Sploh v tem času, ko 
nimajo možnosti za druge skupne za-
poslitve. Zelo so navdušeni, ko se vidijo 
preko računalnika, čeprav vedo, da jih 
čaka tudi delo, a to jih ne obremenjuje 
preveč, saj dela so bili itak navajeni že v 
šoli. Zelo važno pa je, da so jim družine 
v oporo, ne samo pri praktičnem delu z 
računalniki, ampak tudi, da jim pripra-
vijo primeren čas in prostor za njihovo 
samostojno delo. Kajti nekateri starši, ki 
navadno imajo cele dneve otroke v var-
stvu v šoli ali v dijaškem domu, se šele 
sedaj zavedajo, koliko dela je z njimi.

n Kako profesorji doživljate karanteno?
l Helena Pertot:  Profesorji smo se takoj 
aktivirali, da bi nudili našim dijakom 
čim boljše vsebine in da bi delo steklo 

čim bolj normalno. Mislim pa, da prav 
vsi upamo, da bi se ta situacija čim prej 
rešila in da bi se čim prej vrnili v šolo k 
pravemu poučevanju in k dijakom.

l Dav ide Štokovac:  
Ko bi stanoval na 
po deželju, v  svoji 
rojstni vasi, bi 
go tovo drugače 
doživljal karanteno. A 

kot mestni novinec se je 
bivanje spremenilo v zlato jetništvo v 
prijetni in domači, a zdaleč premajhni 
blokovski kletki.

l Manica Maver :  Moram reči, da se v 
tem času izolacije absolutno ne dol-
gočasim. Delo za šolo zavzema velik 
del  mojega dne, ampak tudi drugače 
bi rekla, da so dnevi kar polni. Berem, 
pospravljam, gledam kako nadaljevan-
ko, dopisujem si ali se slišim s prijatelji, 
sorodniki, kolegi ... Moram reči, da dan 
skoraj prehitro mine in si včasih želim, da 
bi naredila več. Seveda pa komaj čakam, 
da mi ne bo treba biti samo doma. 

l Metka Šinigoj:  Osebno je to obdobje 
težko, ker za službo nimam urnikov, saj 
moram biti tako rekoč ves dan dosto-
pna dijakom. Če ves dan ne popravljaš 
nalog treh predmetov, se ti jih nabere 
toliko, da jih komaj dohajaš. Ker imam 
doma malčico in predšolskega otroka, 
težko usklajujem službo na domu in 
družinsko življenje, tako da večji del 
nalog popravljam ponoči, podnevi pa za 
to izkoristim dragocene trenutke, ko spi 
najmlajša hčerka.

l Ljuba Leghissa:  Na splošno v tem 
težkem obdobju vsiljene karantene smo 
učitelji naše večstopenjske šole zelo 
umirjeni: pomagajo nam gotovo naši 
pozitivni značaji in dejstvo, da vsekakor 
smo vedno zgled našim »malčkom«. Ne-
kateri od nas so malo bolj pod stresom 
zaradi novega načina dela, če pa gleda-
mo na dejstvo, da si lahko zdaj vzamemo 
nekaj časa zase in za našo kreativnost, 

»Dijaki se zavedajo nujnosti 
takega načina poučevanja in so 
pri tem odgovorni in delavni.«
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bomo spoznali, da tudi iz negativnih 
dejstev se rodi nekaj pozitivnega.

l Neva Zaghet:  Zaradi didaktike na da-
ljavo smo kolegi zelo zaposleni s pripravo 
gradiva in načrtovanjem novih prijemov, 
zato se ne dolgočasimo. Ko pa se pogo-
varjamo, vsakič pride na dan občutek, da 
lebdimo in da pogrešamo človeški stik. 
Zase lahko rečem, da mi dan zapolnita 
tudi dva psa, ki zahtevata svoj dnevni 
sprehod, in skrb za rastline. Premišljeno 
sem se odločila, da pregledujem ali po-
slušam novice samo ob določenih urah, 
medtem ko le bežno preletim Facebook. 
Najtežje mi je za osebe, ki „ne morejo 
ostati doma“, za tiste, ki jim je zmanjkala 
socialna opora (prizadeti, starejši), in za 
vse, ki nimajo dostopa do spleta, jih je 
strah in zaradi tega raje stopijo na ulico, 
kot da bi ostajali doma, ker jim je tako 
manj hudo. Iz tega obdobja verjetno 
lahko nastane marsikaj dobrega: večja 
povezanost, sočutje, spoštovanje vseh 
(od osebja v zdravstvu in komunali do za-
poslenih v t. i. nujnih obratih), ki se danes 
trudijo tudi za nas.

n Česa si najbolj želite v tem trenutku 
in kaj najbolj pogrešate?
l Helena Pertot:  Najbolj si želim, da bi 
bilo vsega konec in da bi se od te negativ-
ne izkušnje prav vsi marsikaj naučili. Naj-
bolj pa pogrešam svoje dijake in komaj 
čakam trenutek, ko jih bom spet objela.

l Davide Štokovac:  Pogrešam zelenje, 
prostornost in sprehode po travnikih, 
gozdovih, med vinogradi in oljčniki. Po-
grešam petje ptic, svež zrak podeželja, 
zvezdnato nočno nebo, šum reke.

l Manica Maver :  Želim si pouka v razre-
du, svojih gledaliških delavnic s srednje-
šolkami, ogleda kake dobre gledališke 
predstave, obiska kake prireditve. 
Najbolj pa si želim osebnega stika z lju-
dmi. Od šolskega dela najbolj pogrešam 
svoje dijake in kolege. Komaj čakam, da 
jih spet vidim, in to ne samo na ekranu, 
ampak tudi «v živo».

l Metka Šinigoj:  
Najbolj pogrešam 
»prejšnje«, na-
vadno življenje, 
ko sem vsak dan 
hodila v šolo in bila 

v neposrednem stiku z 
dijaki in kolegi. Pogrešam svobodo, ko 
smo se lahko še brezskrbno sprehajali 
po ulici, obiskovali knjižnico, kulturne 
dogodke in se sproščali v naravi (če-
prav imam veliko srečo, da živim v hiši 
z vrtom) ter kupovali hrano brez strahu, 
da nas bodo v trgovini pričakale prazne 
police. Želim si, da bi se ljudje res strogo 
držali pravila #ostanimodoma in bi nam 
tako uspelo čimprej zajeziti oz. ustaviti 
širjenje okužbe.

l Ljuba Leghissa:  Ker poleg tega, da 
sem učiteljica, sem tudi mama dveh 
otrok, si želim, da bi bilo vsega tega 
kmalu konec, ampak predvsem brez 
večjih posledic še posebno za mlade 
generacije. Prijetno nam bo, ko se 
bomo zopet vsi srečali v šolskih klopeh, 
ker smo gotovo pogrešali drug druge-
ga, ampak tudi ker bomo polni novih 

fo
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»Pogrešamo osebne stike v zbornici, 
dijake, pomenke v premorih med 
eno učno uro in drugo.«
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 energij in samozavesti, da nam je uspelo preživeti 
tako težko življenjsko preizkušnjo.

l Neva Zaghet:  Tokrat smo kolegi složni v tem, da 
pogrešamo osebne stike v zbornici, dijake, pomen-
ke v premorih med eno učno uro in drugo. Kdo bi si 
mislil! Včasih res pride do medsebojnih trenj zaradi 
različnih stališč, ampak kljub vsemu je osebni 
odnos bistvenega pomena za vse nas. Mislim, da to 
najbolj pogrešamo.

Dijaki
 

n Kako doživljaš karanteno? Opiši nam svoj 
vsakdan.

l Miha Sinuello:  Zbudim se 
kasneje kot po navadi in sicer 
okoli devetih ali poldesetih. 
Pojem zajtrk in nato začnem 
s svojim šolskim delom. Po 
navadi imamo videokonfe-

rence s profesorji, med katerimi 
obravnamo opravljeno domače delo in diskutiramo 
o tej težki situaciji, v kateri smo. Nato pokosim, in 
če še nisem končal dela za šolo, nadaljujem z njim. 
V popoldanskih urah grem na krajši sprehod ali 
potelovadim. Po večerji običajno pogledam film ali 
videe po youtubu. Nato pa grem spat.

l Suary Calligaris:   Mislim, da je karantena za 
vsakega izmed nas nekaj nenadnega in nepriča-
kovanega. Pravzaprav sem svojo karanteno začela 

celo dva tedna pred drugimi. Moja mama je takoj 
dala velik pomen tej situaciji. Sovražila sem jo 
zato, ker so se ostali lahko srečevali, medtem ko 
sem jaz morala ostati doma. S časom pa, ko sem 
ugotovila, da se razmere slabšajo, sem jo obču-
dovala. Občudovala sem jo, ker je vedela, katera 
bo moja reakcija, vendar je na prvo mesto vseeno 
postavila moje dobro.
Sedaj sem v karanteni že več kot tri tedne, ven-

dar mi ni dolgčas. Veliko se ukvarjam s športom. 
Treniram celo štiri ure na dan. Za šolo mi nikoli ne 
zmanjka časa. Redno opravljam naloge in se učim. 
Z mamo kuhava in pečeva. Vendar zelo pogrešam 
svoje prijatelje, srečamo se na videokonferencah, 
a se zavedam, da ni isto.

l Rebecca Ambrosini:  Kot 
velika večina ljudi sem tudi 
jaz doma. Vsakdanje življenje 
se je kar spremenilo, spre-
membe so vidne predvsem v 
odnosih, gospodinjskih opravi-

lih, šoli, dejavnostih ...
Živim v bloku, v majhnem stanovanju, zato 

so se nova pravila kot pogosto umivanje rok, 
 razdalja, razkuževanje ... hitro uveljavila.
Priznati moram, da se doma ne dolgočasim, 

saj skušam vsak dan narediti nekaj novega. Rada 
berem, kuham, rišem, igram na klavir, šivam ..., a 
iskreno povedano, tudi sedaj, ko sem doma, mi 
mnogokrat zmanjka časa. Običajno zjutraj imam 
lekcije preko spleta in se učim, popoldne pa po-
magam doma in pokličem prijatelje in sorodnike.

Pričevanje Mojce Petaros,  študentke prevajalstva, 
ki je od konca januarja na izmenjavi Erasmus v Španiji :

»Sem Mojca Petaros, študentka 3. letnika prevajalstva na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, konec januarja pa sem v sklopu izmenjave Erasmus prišla v 
Španijo, študirat na Univerzo v Granadi.
Ko so v Španiji začeli uvajati ukrepe, ki so v Italiji začeli veljati že prej, mi je bilo 

res težko, predvsem zato, ker se je marsikateri tuji študent takrat odločil, da bo 
prekinil izmenjavo in se vrnil domov. Jaz tega nisem niti vzela v poštev: malo zato, 

ker so bile letalske povezave z Italijo takrat že prekinjene in bi se bilo torej precej kom-
plicirano vrniti, predvsem pa zato, ker bi rada izmenjavo kljub vsemu doživela do konca – še vedno 
upam, da bo pandemije čimprej konec in bom lahko še kak mesec svobodno uživala v Španiji.
Misel, da bom morala vsaj dva tedna svoje izmenjave preživeti zaprta v stanovanju, mi ni prav nič 
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n Kakšen se t i zdi pouk na daljavo? 
Imaš raje pouk na daljavo ali tradicio-
nalni pouk?
l Miha Sinuello:  Pouk na razdaljo mi ni 
preveč všeč, ker nimam stika s sošolci 
in niti s profesorji. Težje mi je razumeti 
snov in zdi se mi, da sedaj več delam za 
šolo kot nekoč. Edina stvar, ki mi je všeč, 
je, da se lahko zbudim bolj pozno.

l Karin Mosetti:  Pouk 
na daljavo se mi zdi 
fantastična prilo-
žnost za učenje. 
Všeč mi je, ker tako 
lahko preživimo več 

časa kot ponavadi z 
osebami, ki jih imamo radi, ali za naše 
konjičke.
Osebno imam raje pouk prek spleta, 

ker imam možnost si organizirati vse 
dejavnosti in zato imam veliko več časa 
za to, kar običajno lahko počnem samo 
ob vikendih.

l Manuel Gec:  Pouk na daljavo se mi 
zdi zelo zanimiv in nas opozarja, koliko 
smo poboljšali tehnologijo. Edini pro-
blem so tehnični predmeti kot topogra-
fija, ampak vsekakor se uspemo učiti.

n Česa si najbolj želiš in kaj t i najbolj 
manjka?

l Suary Calligaris:  
 Mislim, da je to, kar 
se sedaj dogaja, 
nekaj, kar bo naše 
življenje za vedno 
zaznamovalo. Zave-

dela sem se, koliko je 
stik z ljudmi pomemben. Nekoč sem si 
s prijatelji dopisovala le nekaj minut na 
dan, saj sem vedela, da jih bom nasle-
dnjega dne spet srečala. Sedaj pa nam 
ni dovolj en sam SMS ali en klic, želimo 
si le, da bi nas nekdo spet objel ali držal 
za roko ali nam pogledal v oči in vpra-
šal, kako smo.

l Manuel Gec:  
Najbolj pogrešam 
svoje vožnje s 
skejtbordom po 
mestu, pogrešam 
občutek svobode, ki 
ga imam, ko se vozim s 
tisto desko s koleščki.

všeč; oba moja sostanovalca sta bila med tistimi, ki so se ob izbruhu pandemije vrnili domov. Na srečo 
karantene ne preživljam sama, začasno sem se preselila k prijatelju.
Zdi se mi, da so se v Španiji prepozno začeli zavedati resnosti problema, s katerim se morajo sedaj 

soočati: do pred kratkim smo bili edini, ki jih je koronavirus vsaj malo skrbel, tisti, ki smo poznali si-
tuacijo v Italiji. Zdaj je vsaj španska vlada razumela, da je stanje kritično, ne vem pa, če to velja tudi za 
splošno prebivalstvo – nekateri se še vedno nočejo držati pravila, da je treba ostajati doma.
Težko bi opisala svoj vsakdan, saj (še) nimam neke prave rutine. Ker so univerze zaprte, so tudi tu-

kaj začeli s poukom na daljavo – zjutraj imam ponavadi predavanja preko spletne platforme. Popoldne 
si vzamem čas, da samostojno rešujem naloge, ki mi jih pošljejo s fakultete, berem, gledam kak film, 
klepetam s sostanovalcema. Izmenično gre nekdo od nas ven, ko je treba odnesti smeti ali nakupiti 
hrano in podobno. Skoraj vsak dan se potrudim in s pomočjo trenerjev, ki v tem času objavljajo veliko 
vaj na družbena omrežja, opravim krajšo športno vadbo. Mislim pa, da je postal del našega vsakdana 
tudi aplavz zdravstvenim delavcem, ki se vsak večer ob osmih glasno razlega po celi ulici.«

»Mama je takoj dala velik pomen tej 
situaciji.  Sovražila sem jo zato, ker 
so se ostali lahko srečevali,  medtem 
ko sem jaz morala ostati doma.«
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Ko pišemo sledeče besede, še ne vemo, ali se bo v času, ko bo pričujoča številka Mladike izšla, situacija 
glede koronavirusa izboljšala. Vendar pa je po mnenju strokovnjakov to malo verjetno. V sedanjem trenut-
ku doživlja človeštvo naše Zemlje globalno pretečo nevarnost, ki ne dela razlik med narodnostmi, meja-
mi, spoli ali socialnim statusom posameznika. Človeštvo ni nikoli doživelo v taki obliki tovrstne izredne 
situacije. Znašli smo se pred nevidnim in zahrbtnim sovražnikom, ki preti našemu življenju. Znanost, ki je 
sicer do danes dosegla visoko stopnjo razvoja, ne zna kljubovati novemu virusu, saj še ni našla primernega 
cepiva. Edini način obrambe je izogibanje situacijam, ki bi nas postavile v kontakt z njim, torej avtoizolaci-
ja. V spopadu z nevidno grožnjo se vsi počutimo krhke in nemočne. V tako izredni situaciji smo vsi potreb-
ni spodbudnih besed in nasvetov.
Zaprosili smo zato za intervju dr. Vlasto Polojaz, uveljavljeno psihoanalitičarko, tržaško Slovenko z izre-

dno bogatim strokovnim znanjem in številnimi študijskimi naslovi (npr. diplomo iz medicine, specializacijo 
v pediatriji in v pedopsihiatriji, dovršitvijo psihoanalitičnega traininga in kvalificikacijo pri milanskem inšti-
tutu Italijanskega psihoanalitičnega društva SPI in IPA za psihoanalizo mladostnikov in otrok, itn.). Obenem 
ima redkokdo toliko uglednih zaposlitev in dragocenih delovnih izkušenj kot dr. Polojaz. Naj navedemo le 
nekatere: bila je docentka na pediatrični univerzitetni kliniki v Padovi, začasni profesor na šoli za speciali-
zacijo iz psihoterapije na univerzi v Trstu, dolga leta konzulentka na Slovenski socio-psiho-pedagoški službi 
pri Tržaškem zdravstvenem podjetju ter ima dolgoletno izkušnjo kot psihoanalitičarka v privatni praksi.

n Dr.  Polojaz,  težko je iz znanstvene 
razdalje opazovati situacijo,  v kateri se 
nahajamo in katere del smo.  Vseeno 
pa lahko ta zgodovinski trenutek,  v 
kakršnega smo postavljeni,  racionalno 
analiziramo in opazujemo iz določene 
distance:  kakšne se vam kažejo naše 
reakcije,  kako se na ta izredni položaj 
odziva družba,  kako posameznik?

l Naše reakcije se menjujejo v času. 
Na začetku smo večinoma mislili, da se 
nas bo epidemija le bežno dotaknila, 

Anka Peterlin

Pogovor s psihoanalitičarko dr. Vlasto Polojaz

NAŠA DRUŽBA 
V ČASU KORONAVIRUSA

saj ni bila naša stvar. Dovolj naj bi bilo 
omejiti dotok kitajskih oziroma azijskih 
turistov. Zatorej smo bili le delno zaskr-
bljeni. Večja pozornost je bila morda 
posvečena gospodarskim posledicam: 
ali bo virus vplival na svetovno gospo-
darstvo, ali bo ustavil to pretirano rast, 
saj mora počiti ta »umetni mehur«, kar 
so sicer tržišča že dolgo pričakovala. 
Potem pa se je epidemija nepričakova-
no pojavila med italijanskimi državljani 
in to na podeželju. Ko sem prebrala v 
časopisu, da je zbolel in umrl zaradi 
tega virusa starejši moški, ki je živel v 
Vo' Euganeo, torej v vasi nedaleč od 
Padove, predela, ki ga dobro poznam, 
takrat sem se res vznemirila, saj to ni 
spadalo v nobeno od možnih racional-
nih hipotez. Enostavno je to pomenilo, 
da je virus postal »naš«. Občutila sem 
strah, ki me ni zapustil.

»Na začetku smo večinoma 
mislili,  da se nas bo 
epidemija le bežno dotaknila, 
saj ni bila naša stvar.«
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n Današnja situacija nas v nekaterih aspektih 
spominja na vojno stanje,  npr.  ko poslušamo 
vsak dan poročila o žrtvah,  gledamo posnetke 
z v rstami krst,  ko nas vsi mediji opozar jajo na 
prepoved izhoda,  na »policijsko uro« . . .  Ko pa 
nam po telev iziji kažejo sanitarne delavce,  v 
belo oblečene in z masko na obrazu,  se nehote 
 spomnimo na znanstveno-fantastične filme – in 
se vznemirimo ob zavesti,  da to ni fikcija,  pač pa 
resnica.  Kako naj se ubranimo pred strahom?
l Strah je važna komponenta našega emotivnega 
življenja, opozori nas na nevarnost in nam pomaga, 
da reagiramo na najustreznejši način, na primer z 
begom ali izolacijo, kot v današnji situaciji, ko smo 
prisiljeni ostati doma. Ko bi se v določenih momen-
tih ne bali, potem bi se morali res zelo prestrašiti za 
svoje življenje! Stalno doživljati strah pa ni prijetno, 
človek ima lahko občutek, da ne more prosto in 
globoko zadihati, kot mu je to sicer dano v normal-
ni situaciji. To pomeni, da se počutimo ne samo 
prestrašene, temveč tudi utesnjene. Utesnjenost 
pa je navadno povezana z namišljenimi strahovi, ki 
se zlahka porajajo, ko se nekaj dogaja v naši bližini, 
se pa ne tiče nas, ampak bi se nas lahko. Omenili 

ste zelo dober primer, ko gledamo po televiziji 
sanitarne delavce. Vemo, da se ne ukvarjajo z nami, 
bi se pa to lahko tudi zgodilo in ta možnost lahko 
izbriše našo zmožnost razlikovanja med nami in 
bolniki. Ob tem se sproži velika utesnjenost, proti 
kateri se navadno borimo prav z uporabo diferenci-
acije različnih elementov realnosti (v tem primeru 
spoznanje, da nisem jaz bolnik) in posledično isto-
vetnosti (ugotovitev, da nisem bolnik, mi dovoli, da 
se postavim v njegov položaj kot možnost nečesa, 
kar se lahko zgodi). Glede vaše primerjave z vojno, 
bi rekla, da se zelo strinjam, posebno če pomislimo 
na ostrostrelce. Virus je kot ostrostrelec, ne veš, 
kje se skriva, te pa lahko poči v vsakem momentu. 
Zaradi tega se moraš držati na varnem.

n Bolj kot vselej se je pokazalo,  kakšen je odnos 
naše družbe do njenih šibkejših skupin.  Ena 
izmed teh so kot vedno starejši l judje – nekateri 
polit ik i v svetu so izrazili precej ciničen odnos 
do njih in do dejstva,  da so prav oni večinoma 
žrtve v irusa (v Italiji je na srečo prevladalo bolj 
humano gledanje).
l Da, to me spominja na zgodovinsko preteklost, ko 
je v Italiji nekdo grmel, da je bolje živeti en dan kot 
lev, kot preživeti sto dni kot ovca. Levi so šli potem v 
boj in mnogo jih je padlo. S tem je seveda povezana 
nuja po izbrisu zgodovinskega spomina, ki ga vedno 
imajo diktatorji, ker morajo prepričati ljudstvo, da so 
oni popolna novost, da ustvarjajo nov svet, v kate-
rem starejši nimajo prostora, saj imajo izkušnjo in bi 
znali biti tudi kritični in zato nevarni, vsaj nekateri. V 
današnji družbi sicer sploh prevladuje mit mladosti. 
Večkrat lahko opazimo, da so starši po svojih obla-
čilih in obnašanju podobni mladoletnim otrokom. 
Nekateri celo zatrjujejo, da so prijatelji svojih otrok, 
pri tem pa pozabljajo, da otroci potrebujejo starše, 
saj so otroci normalno sposobni, da si sami dobijo 
prijatelje med svojimi sovrstniki.

n Izkazalo se je,  da so posebej rizične za v irus 
t iste skupine,  k i fizično niso svobodne,  npr.  za-
pornik i ali priletne osebe v domu za ostarele.
l Ne vem, kakšna je situacija po zaporih. Ti so v Ita-
liji navadno prenapolnjeni in, si predstavljam, tudi 
zaradi tega higiensko na ne prav dobrem nivoju. 
V obeh primerih pa je potrebno, da nekdo prinese 
okužbo iz zunanjega sveta: to je bilo dokazano v 
domovih za ostarele, ki so rizična skupina, ker so 
navadno tudi bolehni in popolnoma odvisni od dru-
gih za svoje elementarne življenjske potrebe.
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n Mediji imajo v tem času 
še bolj pomembno vlogo 
kot sicer,  saj preko informa-
tivnih pa tudi razvedrilnih 
programov delajo družbo 
izoliranim in prestrašenim 
ljudem. Kdor pripravlja 
telev izijske programe,  bi 
se moral zavedati,  da v tem 
trenutku ni najbolje predva-
jati zvečer filme o katastro-
fah ali o koncu sveta;  ravno 
tako pa tudi ne programov 
z izredno plehko vsebino 
(npr.  resničnostnih šovov),  
k i so v kričečem nasprotju 
s tragičnim poročanjem o 
žrtvah … Kaj mislite o tem?
l Zelo cenim, če zvečer pred-
vajajo kakšen duhovit film, 
posebno, če spada v zlato 
dobo italijanskih filmov, 
torej takšnih, ki so stari 
že desetletja.

n V nekaterih reakcijah 
ljudje nihajo od neodgo-
vornega ravnanja,  ki je 
lahko usodno za življe-
nje njih samih ali celotne 
skupnosti,  pa do neraci-
onalne panike,  kot je pretirano naku-
povanje.  Mislite,  da smo se v drugi fazi 
krize naučili nekaj racionalnosti? Smo 
na primer razumeli,  da je treba sovra-
žnika spoznati,  zato da mu kljubuješ?
l Mislim, da je potreba, ki jo mnogi 
občutijo, da se preskrbijo z obilno zalogo 
živil, vezana s skrito željo, da bodo dolgo 
živeli oziroma preživeli. Je torej zanikanje 
možnosti, da postanejo žrtev pandemije.
Kar se tiče spoznavanja sovražnika, je 

to nedvomno bistvena točka, do katere 
bomo gotovo prišli, ampak ne vem kdaj, 
zaenkrat smo še precej oddaljeni od 
tega cilja.

n Morda bi lahko v ideli v celotnem 
dogajanju tudi pozitivne aspekte,  tako 
na globalni ravni (npr.   zmanjšanje 
 onesnaženja) kot na osebni (npr.  

 solidarnost ali medosebojna 
povezanost)?
l Brez dvoma se porajajo tudi 
pozitivni aspekti, ki ste jih na-
šteli. Upam le, da se ne bodo 
razblinili skupno z virozo.

n Kako bi po vašem lahko 
rešili problem pomanjka-
nja fizičnega in socialnega 
medosebnega stika,  ki lahko 
nekatere spravi v krizo?
l Mislim, da se problem 
poraja pri ljudeh, ki so 
emotivno šibkejši in jim je 
zaradi tega težko uporabiti 
sredstva, ki jih sicer imamo: 
telefon, pametni telefon, 
socialna omrežja itd. Pozitiv-
no me je presenetilo, kako 
slovenski radio ponuja svojim 

poslušalcem zelo 
dosti interaktivnih 
možnosti, ki so prav 
vabljive, in to za vsa 
življenjska obdobja. 
Namenjene pa so 
seveda tistim, ki se 
jih znajo poslužiti, 
drugi so izključeni. 
Nekateri si lahko 

pomagajo z branjem, ampak tudi v tem 
slučaju morajo biti sami aktivni.

n Morda so v najhujšem položaju t ist i,  
k i ne znajo bit i sami s sabo in k i so 
vajeni stalne aktivnosti in delovanja 
»navzven«.
l Te osebe so navadno zelo (preveč) 
povezane preko socialnih omrežij, ki jim 
lahko nadomestijo ostale aktivnosti in 
tudi prave medosebne odnose.

n Veliko se poklicno kot psihoanalit i-
čarka otrok in mladostnikov ukvar jate 
z njimi;  kako mislite,  da nanje vpliva 
sedanja situacija?
l Kot vemo, so otroci del družine. Sedaj 
doživljajo neverjeten čas, ko so starši 
doma, morda je to izjemna priložnost v 
njihovem življenju. Otrokovo počutje je 

»Problem se poraja pri ljudeh, 
ki so emotivno šibkejši in jim 
je zaradi tega težko uporabiti 
sredstva: telefon, pametni 
telefon, socialna omrežja itd.«
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dobršen del odvisno od tega, kako se stvari premi-
kajo v družini. Vem, da se za nekatere otroke v tem 
obdobju življenje ni bistveno spremenilo: svoj čas v 
glavnem preživljajo pred ekranom televizije, Ipada, 
računalnika itd. To je neverjetna škoda za otroke in 
tudi za starše, saj izgubljajo možnost, da bi konč-
no stopili v stik s svojim otrokom in ga spoznali, 
dovolili pa tudi njemu, da jih 
spozna! Slišala sem pa tudi za 
druge družine, kjer so na primer 
začeli s kuharskimi poizkusi, 
z odkrivanjem novih dobrot, 
hišnih prostorov, spravljanjem 
in urejanjem pohištva in drugih 
aktivnosti, kjer so otroci krea-
tivno soudeleženi, poleg seveda šolskih obvezno-
sti. Za te otroke in za njihove starše ne bo ta čas 
minil brezsmiselno. Seveda, tudi otroci doživljajo 
strah, sicer bi jih bilo nemogoče zadržati doma, 
toda to je strah, ki je filtriran preko staršev, oni ga 
približajo otroku na način, ki je pravi zanj.
V težjem položaju so mladostniki, pri katerih je 

pripadnost skupini prijateljev in sošolcev skoraj že 
nuja. Imajo sicer na razpolago socialna omrežja, ki 
uspešno delujejo preko pametnih telefonov, raču-
nalnikov itd. Morda ste opazili, da mnogim (pred-
vsem štirinajst- in petnajstletnikom) ni dolgo uspe-
lo sprejeti omejitev in sploh elementov  realnosti. 
Lahko bi rekli, da so se ustavili pri dejstvu, da je pri 

mladih pacientih potek bolezni navadno precej 
lahkoten, zato se niso počutili v nevarnosti. Potre-
bovali so nekaj časa, da so odkrili, koliko hudega 
preti starejšim osebam, na primer staršem, poseb-
no pa ostarelim, to je nonotom. Tukaj imamo zno-
va primer, o katerem sem govorila na začetku, in 
sicer o potrebi, da uspemo pri diferenciaciji (v tem 

primeru se jaz razlikujem, 
ker sem mlad), ki nam do-
voljuje, da se istovetimo z 
nekom (s starimi osebami, 
ki so meni, mladostniku, 
ljube, a jim preti nevarnost 
in jih moram zato obraniti 
s svojim obnašanjem). 

Še nekaj naj povem glede razmerja med starši in 
najstniki. Lahko opazimo, da vlada v tem času med 
njimi neko premirje, navadno še zdaleč ne pride do 
tistih nemogočih soočanj, kjer mora starš od doma, 
da si na sprehodu prevetri misli in umiri občutke, 
saj ga je sin ali hči spravil/a ob živce. Pozor: to 
premirje velja samo začasno, dokler je izredno 
stanje v teku. Ko se bo virus pomiril, bo znova prišlo 
do konfliktov, dokler se stvari ne bodo uredile, kar 
pomeni, dokler ne bo mladostnik prišel do normal-
ne ugotovitve, da oče ali mati ni tako hudoben/hu-
dobna in tudi ne tako neumen/neumna, saj skuša 
odnose urediti po svojih močeh, a kaj ko so te tako 
zelo skromne!

Ob 90-letnici ustrelitve bazoviških junakov
in ob 100-letnici

požiga Narodnega doma v Trstu

razpisujeta Mladika in Slovenska prosveta

LITERARNI NATEČAJ ZA ROMAN ALI POVEST NA TEMATIKO
ŽIVLJENJA PRIMORSKIH SLOVENCEV  POD FAŠISTIČNIM PREGANJANJEM

MED OBEMA VOJNAMA.

Nagrada znaša 3000 evrov.

Rokopise (po možnosti v elektronski obliki) je treba poslati na naslov: Mladika, Ulica Donizetti 
3, 34133 Trst - Italija, ali redakcija@mladika.com pod psevdonimom do 31. maja 2020. 
Osebni podatki avtorja naj bodo v posebni kuverti ali v priponki z izbranim psevdonimom. 

Besedilo naj ne presega 170.000 znakov.
Tekst bo ocenjevala komisija, ki jo bosta imenovali ustanovi razpisnici.

»Strah je filtriran 
preko staršev, oni ga 
približajo otroku na 
način, ki je pravi zanj.«
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Podnebne spremembe v zadnjih 
tednih niso bile deležne posebne pozor-
nosti. Evropska unija je v začetku marca 
sicer predlagala prvi evropski podnebni 
zakon. Nato pa je v ospredje stopila 
pandemija, ki se je – kot kaže iz Kitaj-
ske – začela z neverjetno naglico širiti 
po vsem svetu in je hudo 
prizadela tudi evropske dr-
žave, med prvimi Italijo. Ali 
pa je bila morda Italija le 
tista, ki je prva uvedla po-
trebne ukrepe in dejansko 
svoje državljane zaklenila v 
hišo, da bi zajezila širjenje 
novega koronavirusa. V mnogih drugih 
državah, vključno z ZDA, so se namreč 
dolgo sprenevedali in verjetno niso 
posredovali pravih podatkov o številu 
okuženih in žrtev, v prvi vrsti zaradi go-
spodarskih interesov.
Prejšnjo pandemijo je Svetovna 

zdravstvena organizacija razglasila 
pred enajstimi leti. Šlo je za gripo 
H1N1, ki je prizadela približno mi-
lijardo ljudi in zahtevala 600 tisoč 
življenj. To, kar doživljamo sedaj, je 
torej že druga pandemija 
v globaliziranem svetu. 
Koronavirusi namreč 
danes udobno potujejo 
z letalom in imajo prilo-
žnost, da v zelo kratkem 
času okužijo ves svet.
Z izbruhom epidemije 

so – še bolj kot kdajko-
li prej – prišle na dan 
ekonomske dinamike, ki 
se ne ozirajo na  potrebe 

človeka; pravzaprav celih držav in sku-
pnosti, kaj šele posameznika. Važen je 
le denar. In tako se je na primer zgodilo, 
kot so pisali nemški mediji, da je ame-
riški predsednik Trump ponudil menda 
bajno vsoto nemškemu zasebnemu 
podjetju CureVac za ekskluzivni dostop 

do cepiva (ki je še v 
pripravi) proti koronavi-
rusu. Ali v drugih bese-
dah: poskrbimo zase, 
kdor nima denarja, lahko 
umre. Lahko si mislimo, 
koliko bi z morebitnim 
nemškim cepivom 

zaslužile zdravstvene zavarovalnice, saj 
javnega zdravstva v ZDA – kjer je prvo-
tno bris za ugotovitev okužbe stal okoli 
tri tisoč dolarjev – dejansko ni. 
Kaj bi rekli o brazilskem predsedniku 

Bolsonaru, ki je še pred kratkim dejal, 
da je preplah zaradi nove epidemije 
pretiran? Mediji so poročali, da se je 
naposled tudi sam okužil, kar je sicer 
kasneje zanikal. Gotovo pa je bil okužen 
njegov glasnik, ki je bil z njim na obisku 
v ZDA.

Tudi Kitajska je na 
začetku prikrivala primere 
okužbe z novim korona-
virusom. Od 34-letnega 
zdravnika Li Wenlianga, ki 
je prvi ugotovil nevarnost, 
so oblasti najprej zahte-
vale priznanje, da je »širil 
lažne vesti«. Mladi zdrav-
nik, ki se je med svojim 
delom tudi sam okužil, je 
kasneje umrl.

H.J.

PODNEBNE SPREMEMBE
V ČASU KORONAVIRUSA

»To, kar doživljamo sedaj, 
je torej že druga pandemija 
v globaliziranem svetu.«
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Koronavirus se dramatično širi tudi v Iranu. 
K nam prihajajo dokaj skopa poročila o številu 
obolelih in žrtev. Zračni posnetki pa kažejo na dra-
matično širjenje območja pokopališča ...
Tudi kar zadeva Evropo, vzbuja določene sume 

dejstvo, da je število okužb začelo najprej skokovito 
naraščati v Italiji. V drugih državah pa so medtem 
ugotavljali po pet, deset ali petnajst primerov. 
Zdravniki sicer pravijo, da so že decembra, če ne še 
prej, začeli ugotavljati primere neobičajne pljučni-
ce. Več ljudi je tudi umrlo … Novi koronavirus pa 
povzroča prav pljučnico, ki  je lahko usodna zlasti 
za starejše in že bolne osebe. 
Kaj ima vse to opraviti s podnebnimi spremem-

bami? V teh dneh globalne karantene, ko je na 
območjih, ki jih je novi koronavirus najbolj prizadel, 
zastala proizvodnja, smo lah-
ko ugotovili, da se je ozračje 
očistilo že v nekaj tednih. To so 
pokazali tudi satelitski posnet-
ki, iz katerih je razvidno, da se 
tako Wuhan kot Milan ne uta-
pljata več v smogu. Celo voda 
v beneški laguni je, kot kaže, 
čistejša. Vse to dokazuje, da 
imajo okoljevarstveniki prav, ko že desetletja opo-
zarjajo, da moramo upočasniti nebrzdani »razvoj« 
in proizvodnjo vedno novih in večkrat nepotrebnih 
stvari, ki se ne ozira ne na človeka ne na okolje. 
Pandemija, ki nas je ujela v svoje klešče, tudi 

precej nazorno prikazuje globalne politične in 
gospodarske dinamike. Ko je treba izbirati med 
denarjem in javnim zdravjem, ni vedno rečeno, da 
se bo jeziček na tehtnici nagnil v pravo smer. Isto se 
dogaja, ko se govori o segrevanju planeta. Nekatere 
države se sprenevedajo, druge posredujejo le delne 
podatke, tretje se skrbi za okolje odločno otepajo, 
četrte obljubljajo eno, delajo pa drugo …

Še vedno se marsikomu zdi, da imamo, kar 
zadeva globalno segrevanje, še nekaj časa. Vsak 
dan sicer ugotavljamo, da so ekstremni vremenski 
pojavi vse pogostejši, da smo – od začetka meri-
tev temperatur – imeli najtoplejšo zimo nasploh. 

Zaradi epidemije 
smo že skorajda 
pozabili na nedav-
ne katastrofalne 
požare, poplave, 
plimovanje morja, 
ki je kar nekajkrat 
zalilo tudi Benetke, 
v mnogih smučar-

skih središčih so zaman pričakovali sneg, ledeniki 
pa se še dalje talijo hitro kot še nikoli ... K temu 
naj dodamo še »svetopisemske« prizore invazije 
kobilic, na primer v Afriki in Pakistanu, in vse bolj 
perečo migracijsko krizo. Vse to prikazuje sliko 
sveta, ki se naglo in dramatično spreminja, mi pa 
mu z našimi zakoni, pravili, stališči, postavljanjem 
mej in pregrad, sebičnostjo ter varovanjem osebnih 
interesov preprosto ne moremo biti kos.
Če bi hoteli vsaj delno upočasniti globalno 

segrevanje, bi se morali nekaterim stvarem pač od-
povedati; delno bi morali spremeniti svoje navade 
in razvade, resneje bi se morali vprašati, kaj po-
trebujemo in česa ne. In če bi tako razmišljal vsak 
posameznik, bi bil to že prvi, pomemben korak. 
V teh tednih, ki smo jih preživljali doma, smo 

verjetno razumeli, kaj nam je res nujno potrebno. 
Vse pa kaže, da bomo, ko bo kriza zaradi epide-
mije mimo, skušali čimprej nadoknaditi vse, kar 
smo zamudili. Sedanji gospodarski sistem namreč 
ne dopušča prekinitev in odstopanj. Dovolj je, 
da pomislimo, kolikšne so bile zaradi pandemije 
izgube na svetovnih borzah. Obvladovanje pande-
mije in odpravljanje posledic bo v prihodnje zah-
tevalo ogromna sredstva. Bo kaj denarja ostalo 
tudi za okolje?

»Delno bi morali spremeniti 
svoje navade in razvade, 
resneje bi se morali vprašati, 
kaj potrebujemo in česa ne.«
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Spoštovani v dvorani, dame in gospodje!

Priznati vam moram, da se mi v tem trenutku 
divje prepletajo občutki velikega vznemirjenja.

Spregovoriti tako izbrani publiki in to na tak 
slavnostni dan, kot je dan slovenske kulture, na 
Prešernov praznik, in to v dvorani, ki je bila poi-
menovana po mojem očetu, je zame res nekaj edin-
stvenega, po svoje tudi povsem nepričakovanega, 
nekaj, kar me navdaja s ponosom, a obenem čisto 
posebno čustvene vznemirjenosti.

Najprej sem vam dolžan srčno zahvalo, da ste 
sploh pomislili name in mi ponudili možnost, da 
vam spregovorim. Kar nekaj časa sem razmišljal, 
kaj naj sploh povem na tem večeru. Kaj naj bo ti-
sto, kar naj me odvrne od nekega ponavljajočega, 
morda preveč akademsko nastrojenega rituala, ki 
besedno sicer lahko izzveni lepo, a z vsebinskega 
vidika konec koncev zadeva ne vzbuja velike rado-
vednosti, ker v svoji sporočilnosti ni žgečkljiva. Pa 
sem si rekel: poskusimo! Saj ne gre za to, da bi že-
lel biti na vsak način originalen, sploh ne! Prešeren 
s svojo evropsko miselno širino in razgledanostjo 
res daje možnost, da ob opori na njegov fantastični 
opus lahko še danes, 171 let po njegovi smrti, raz-
mišljamo široko in ob sklicevanju na njegove verze 
segamo v razmišljanjih tudi na področja, ki so te-
sno povezana z našim vsakdanom, kjer bi Prešeren 
itak moral biti naše vodilo, njegove misli, vklesane 
v verze, pa bi morale biti neke vrste naš evangelij z 
navodilom, kako se moramo ravnati. Pa kljub le-
pim besedam in vrhunskim interpretacijam njego-
vih poezij, žal, velikokrat ni tako!

Prešeren je vsekakor še danes za vse nas nena-
domestljivi mit, je magnet, ki nas z neke vrste ča-
robno močjo priklene nase in vsi v srcih čutimo, da 
je Prešeren naš, da nam pripada, da je naš duhovni 
oče, da so njegovi evropsko zgrajeni verzi neke vr-
ste čisto posebnega dopinga za naše duše in srca.

V teh dneh in tednih se množično vrstijo Pre-
šernove proslave. Pravzaprav ga ni še tako odroč-
nega in skritega kotička, kjer živimo Slovenci, pa 
naj je to v matični domovini Sloveniji ali drugje po 
svetu, da iz grl starejših in mlajših ne bi zadonela 
Prešernova Zdravljica, kjer ne bi z občutkom reci-
tirali njegovih verzov, kjer ne bi z zanosom in po-
nosno govorili o njem kot o edinstvenem velikanu 
slovenske kulture.

In prav ta pojav, to naše množično zatekanje k 
Prešernu, je res nekaj velikega in edinstvenega!

Zakaj vam pravim te stvari, se boste vprašali. V 
tej smeri razmišljam, ker tu pa tam naletim na kako 
neprijazno kritiko in vzvišeno razglabljanje o tem, 
da so Prešernove proslave preživete, da so dolgo-
časne, preveč rutinske, ponavljajoče se, nesodobne, 
nezanimive, da bi morali prenehati s tem našim 
obračanjem pozornosti v preteklost in da bi z vsem 
tem morali že enkrat prekiniti.

Meni se pa zdi, da kdor tako razmišlja in govori, 
pravzaprav ne ve, kaj govori in izkazuje le svojo veli-
ko srčno togost in kulturno pritlikavost. In ker take 
kritike in taka razmišljanja prihajajo tudi iz naših 
intelektualnih krogov, si nikakor ne morem razlo-
žiti, kako si lahko nekdo, ki je član našega sloven-
skega občestva, dovoli javno izkazovati svojo ne-
naklonjenost in svoj odpor do tako jasnih izkazov 
slovenstva kot so prav Prešernovi dnevi. Kaj danes 
sploh združuje Slovence, pa naj živijo kjerkoli. Kaj 
jih navdaja s tako široko narodnostno srčnostjo in 
ljubeznijo do vsega, kar je naše, kot prav, in morda, 
samo Prešeren? Verjetno prav nič! Pa najdeš plitve-
ga teoretika, ki bi rad vse to ukinil. Smešno!

Res! Po eni strani smešno, a po drugi zelo žalo-
stno! A vse to je tudi vredno globljega razmisleka in 
res bi se morali vsaj včasih bolj intenzivno in kritič-
no zazreti sami vase in se vprašati, kako je mogoče, 
da v srcih naših ljudi še tlijo taka in podobna razdi-
ralna nagnjenja, ki pa se mi zdijo, resnici na ljubo, 

Prešernova proslava v Društvu slovenskih izobražencev

NAGOVOR IVANA PETERLINA
Trst, 10. februarja 2020
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tipično slovenska. Morali bi se zamisliti 
nad dejstvom, da smo sposobni kar z ve-
likim prirojenim talentom drezati in ru-
šiti to, kar nam je vendarle blizu in kar je 
lepo! In to ne od danes! Saj ni od danes 
živo prepričanje, ki ga Slovenci nosimo 
kar v genih, da težko prenašamo, če se 
pri sosedu dogaja nekaj dobrega. Neka-
ko po načelu: “naj sosedu crkne krava!”

Res ne vem, kdo in zakaj je v sloven-
ska srca zasejal tak strup, a včasih res 
zgleda, da se prebijemo do zadoščenja in 
smo potolaženi le takrat, ko nam je uspe-
lo nekaj podreti. A to prav gotovo ni Pre-
šernovo sporočilo. Kvečjemu nasprotno!

A za trenutek obrnimo stran in po-
glejmo še na kako drugo področje. Ne 
samo v preteklih letih, ko sem še pou-
čeval na naših šolah in sem kot odboj-
karski trener veliko časa prebil v naših 
društvih,  tudi danes imam prav preko 
športa veliko stikov s svetom naših mla-
dih in se z njimi kar precej pogovarjam. 
In ob teh pogovorih veliko razmišljam o 
tem, kakšno narodnostno držo si ti mla-
di v letih zgradijo, kako svojo identiteto 
in pripadnost slovenskemu narodu utr-
jujejo, če ju sploh … vprašujem se tudi, 
kdo je pravzaprav poklican, da našim 
mladim kleše dušo in srce, kdo je tista ali 
tisti, ki naj mladim vtisne v srce pojem in 
pečat slovenstva, ljubezen in prepričano 
pripadnost slovenskemu narodu!

Odgovor bi moral biti zelo enosta-
ven: povsem jasno je, da bi to morali biti 

v prvi vrsti starši. Potem pa je že na po-
tezi naša šola, naš učni kader, od vzgo-
jiteljic v vrtcih do profesorjev na šolah.

A se mi ob teh razmišljanjih prav kma-
lu vse zamaje. Rekel sem, da so prvi, ki so 
poklicani, da otroku ravnajo hrbtenico 
slovenske pripadnosti prav starši! Seve-
da, če pri vsem ne gre za pojav, ki je danes 
zelo pogost, da gre za mešan zakon, kjer 
je samo eden od dveh staršev zavestni 
pripadnik slovenski narodni skupnosti, 
drugi pa pripada drugi kulturi. V takih 
primerih je izpostavljanje Prešernovega 
državljanstva zelo težka in tvegana stvar.

In potem je tu še naša šola in pred-
vsem naš učni kader. Oprostite mi, če 
bom tu malce piker, kritičen in celo 
hudoben! Le pomislimo: kakšno naro-
dnostno držo naj klešejo pedagogi, ki 
jim je narodnostna pripadnost bolj de-
veta briga, saj še sami niso zaverovani 
v vrednote slovenstva, ki razen tega, da 
govorijo slovensko – pa še to včasih bolj 
piškavo – drugačnih in temeljitejših sti-
kov in vezi z narodnostnimi vprašanji 
o ohranjanju slovenske identitete naših 
ljudi na tem koščku naše zemlje v bistvu 
nimajo, ali pa jih celo odklanjajo. Kako 
naj taki ljudje lahko sploh mladim vce-
pljajo ljubezen do slovenstva? To so lju-
dje, ki nikakor ne najdejo poti do našega 
osrednjega kulturnega hrama v Trstu in 
jim je naše Slovensko stalno gledališče 
tuja in nepoznana stvar, ljudje, ki jih niti 
pomotoma ne srečaš na nobeni sloven-
ski kulturni prireditvi, kljub temu, da se 
imajo za intelektualce, ljudje, ki našega 
vsakdanjega življenja z vsemi bitkami za 
obstoj in še nadaljnji razvoj ne spremlja-
jo, ljudje, ki v roke nikoli ne vzamejo 
slovenskega tiska, ki slovenski radijski 
postaji nikoli ne prisluhnejo, ljudje, ki 
jim slovenščina prav pride, ko se z av-
tom zapeljejo čez mejo, ko gredo na ko-
silo ali večerjo. V našem kadru na šolah 
smo imeli celo primere, ko so pedagogi, 
ki so na naših šolah poučevali, pošilja-
li svoje otroke v italijansko šolo! Kaj pa 
mi? Nič! Vse to je šlo mimo nas brez 
vsakršne polemike. Kvečjemu je kdo 
skomignil z rameni, a da bi kdo zbral 

Ivan Peterlin
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 toliko poguma, da bi tako početje javno ožigosal, 
ne! Do tega ni nikoli prišlo. Naša javnost je potuh-
njeno molčala. Mlačneži pač!

No, če je stanje tako, rekel bi bolj klavrno, res 
ne moremo pričakovati, da bodo prav taki ljudje 
tisti, ki bodo v srca naših mladih vnašali ljubezen 
in ponos pripadnosti slovenskemu narodu. No ja! 
Ne smem preveč pretiravati, saj res niso vsi naši 
pedagogi taki. Na šolah srečamo tudi take, ki jim 
je slovenstvo res pri srcu in to skušajo predati tudi 
mladim glavam, ki jih imajo v klopeh pred sabo. 
Problem sem izpostavil, ker se mi zdi, da bi morala 
biti prav naša šola v prvi vrsti kovačnica naših na-
rodnostnih interesov. Če tega naša šola ne dela in 
se tej usmeritvi izogiba, potem je jasno, da se izne-
verja svojemu poslanstvu.

Govoriti slovensko in kolikor toliko obvladati je-
zik, še ne pomeni, da si Slovenec po narodnosti in 
po čutenju. Sploh ne! Sam od vedno govorim tudi 
italijansko in vtis imam, da je italijanski jezik precej 
dobro obvladam. Kar nekaj let sem študiral v Rimu, 
v italijanščini sem že veliko napisal in sem že kaj 
nekaj odgovornih zadolžitev opravljal v popolnoma 
italijanskem okolju, a zagotavljam vam, da se nika-
kor ne počutim Italijana. V srcu nosim drugačne 
naboje. Tiste, ki so Prešernovi in ne Dantejevi!

Malce sem se spravil na našo šolo. Že: naša šola! 
Pa je to, kar še danes pojmujemo kot šolo s sloven-
skim učnim jezikom, še naša šola? Vtis imam, da je 
danes naša šola v bistvu le neke vrste jezikovnega 
laboratorija, ki z ogromnimi težavami skuša reševa-
ti problematiko, ki je vezana na jezik. Včasih razredi 
že mejijo na babilon. Prav v zvezi s tem mi dovolite, 
da vam posredujem podatek – živ primer iz oseb-
nega družinskega albuma. Imam vnuka, ki je danes 
star sedem let, a že nekaj let kar dobro govori in se 
sporazumeva tudi v italijanščini. Rekel sem, da je to 
že nekaj let. Tako je! Od svojega tretjega leta starosti. 
Paradoksalno je to, da se je italijanščine naučil v le-
tih, ko je zahajal v otroški vrtec, slovenskega seveda. 
Italijanščine pa se ni naučil zato, ker bi to bil pred-
met učenja v vrtcu samem, ampak zato, ker se je v 
italijanščini sporazumeval s svojimi malimi sošolci, 
velikokrat otroci vsaj enega slovenskega starša.

Dejstvo je, da je danes res težko razlagati v ra-
zredih, da je Prešeren naš največji, da je to mit, ki 
se ga je še danes vredno oklepati, da je to ustvar-
jalec, ki nas je s svojo kulturno veličino potegnil 
iz anonimnosti in nas popeljal med evropsko elito. 
Težko, zelo težko dojemata vse to italijanski fantek 
ali punčka. Njima je res težko dojemljivo, kaj je 

 Prešeren za nas! In takih in fantkov in deklic je v 
naših razredih že veliko, čedalje več!

O kakšni gradnji slovenske hrbtenice lahko to-
rej govorimo? Ali nismo mogoče šli v odpiranju 
naših vrat malce predaleč? In to na škodo naših, 
slovenskih otrok.

Prejle sem omenil, katera sta dva bistvena stebra, 
na katera bi se morala opirati naši mladi v svojem 
utrjevanju narodnostne identitete: to sta dom in 
pa šola. A pri vsem ne smemo pozabiti še na eno 
področje, ki je čedalje bistvenejšega pomena. Pre-
pričan sem, da sloni velik del vcepljanja narodno-
stne pripadnosti našim mladim na ramenih vseh 
naših organiziranih izvenšolskih dejavnosti, katerih 
se mladi množično udejstvujejo. Tu mislim na po-
nudbo glasbene vzgoje, na široko ponudbo naših 
kulturnih društev s pevskimi zbori, gledališkimi 
krožki, plesnimi delavnicami, tu mislim na široko 
zasnovana gibanja, kot so to skavti in taborniki, tu 
so naša športna društva in še in še bi lahko našte-
val. Seveda je bistveno, da vse poteka v slovenščini. 
Paziti moramo pa na nekatere vidike, ki so bistve-
nega pomena. Naša ponudba mora biti sodobna, 
prijetna, zanimiva, kvalitetna, strokovno vodena 
in povsem konkurenčna italijanskim ponudbam. 
Samo tako bomo zanimivi in samo tako se nas bodo 
mladi oprijeli, nam zaupali svojo dušo in čustva in 
bodo dejavnost, ki so se je oprijeli, tudi vzljubili. In 
ker mora vse to potekati v slovenskem jeziku, bodo 
mladi tudi razumeli, da slovenščina ni nekaj vsilje-
nega in neprijetnega, nekaj za šolsko oceno, da se 
slovenščina ne začne in konča pri slovnici, ampak 
da je to lep, melodičen jezik, uporabljiv jezik, v ka-
terem se dogajajo tudi zelo prijetne stvari. Mlademu 
se nič ne vtisne v srce in dušo s tako srčnostjo kot 
to, kar preizkuša sam na sebi in mu je pri tem lepo. 
Recept priklenitve mladega na slovenstvo je, kot vi-
dimo, uporabljiv in zmagovalen.

Marsikje berem in slišim, da je za naše mlade 
najboljša pot tudi ta, ko se prebijemo do teh ciljev, 
da v naše sredine skušamo vnesti čim več stro-
kovnjakov, ki k nam prihajajo iz matične Sloveni-
je. Sam se s tako tezo ne strinjam. Je že res, da z 
vidika posredovanja znanja, ni težav, saj je najbrž 
slovenščina neoporečna, pa se po mojem mnenju 
stvari zapletejo drugje in to prav z vidika posre-
dovanja narodnostnih receptov. Človek, ki k nam 
prihaja iz matične domovine ni in ne more biti do-
cela dojemljiv in čustveno občutljiv za ustvarjanje 
in gradnjo narodnostnega čuta pri naših mladih. 
To je tudi razumljivo, saj v naši matični domovini 
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bolj malo vedo o tem, kaj je od vedno 
naša trnjeva pot, da ohranimo sloven-
stvo, da ostanemo tu kot trdna naro-
dna skupnost. Človek, ki k nam prihaja 
iz matice, bolj malo ve o tem, kaj je za 
našo rast bistveno in katere so poti, ki 
naj nas peljejo v Prešernov objem. Njim 
je bilo vse to položeno v zibelko in s te-
žavo razumejo, zakaj se mi na tej strani  
meje s tako ihto zaganjamo v problem 
slovenstva. Velikokrat jim je to nerazu-
mljivo. Priznati moram, da me to tako 
očitno nepoznavanje našega slovenske-
ga prostora izven meja matice s strani 
ljudi v matični domovini, v resnici zelo 
moti. Razočarano razmišljam o tem, 
kako je možno, da še danes, potem ko 
smo toliko desetletij govorili o enotnem 
slovenskem kulturnem prostoru, nismo 
bili nikoli zmožni teh načel tudi uresni-
čiti. In tako se mi še danes dogaja kar 
pogosto, da me ljudje ob koncu kakega 
srečanja, na katerih sodelujem zaradi 
športnih zadolžitev, začudeno nago-
varjajo: “ja, ampak vi pa dobr slovensk 
govorite, a ste se pr nm šolal?” In tega 
vprašanja mi ne postavljajo ljudje s ce-
ste, ampak novinarji, politiki pa tudi vi-
soki športni funkcionarji. In ko iz mene 
kot hudournik privre odgovor, da smo 
Slovenci v Italiji močno organizirana 
skupnost, da imamo svoje šole vseh vrst 
in stopenj, da imamo svoje gledališče, 
da imamo svoj dnevni, tedenski in revi-
jalni tisk, da imamo čudovito razprede-
no mrežo kulturnih, športnih in drugih 
društev, me sogovorniki z odprtimi usti 
samo gledajo in skoraj da ne verjamejo 
mojim besedam. Takrat res razočarano 
odhajam domov in razmišljam, kaj bi 
morali ukreniti, da bi naša narodnostna 
skupnost imela v matici večjo vidljivost. 
Zanimivi postanemo kvečjemu takrat, 
ko se v našem prostoru zgodi nekaj iz-
jemnega, ko zapademo v črno kroniko, 
zadnje čase pa tudi ob rojstnih dnevih 
našega pisateljskega očaka Borisa Pahor-
ja, ki je res edinstven pojav. Pa še njega 
je matica pred leti postavila pred vrata in 
ga pustila desetletja v čakalnici, zdaj pa 
bi ga celo rada imela čisto za svojega.

Pa ga mi ne damo! Tako kot ne damo 
Rebule in nobenega izmed naših vrhun-
skih umetniških likovnih ustvarjalcev 
in glasbenih velikanov. To so bili in so 
še danes in ostali bodo tudi v bodoče 
naši kulturni velikani, ustvarjalci, ki so 
vsi po vrsti rasli in ustvarjali v težkih in 
nenaklonjenih razmerah, a z dušo in te-
lesom predani Prešernovemu izročilu in 
so prav pri njem za svoje bogato ustvar-
janje črpali navdih in vse atome moči.

A naj si iz čevlja odstranim še kamen-
ček, ki me žuli. Zadnje čase, zelo poudar-
jeno pa prav v teh dneh v naši javnosti 
odmeva novica, da bodo  morda italijan-
ske oblasti po sto letih Slovencem ven-
darle vrnile naš tržaški Narodni dom. To 
je vest, da bi vsak od nas res skočil od ve-
selja! A ne: bolje je, da v sebi zatremo ob-
čutke zadovoljstva in da ne oznanjamo 
preveč na glas, da nam bo morda konč-
no le povrnjeno to, kar so nam s silo in 
zločinom odvzeli. In na tihem smo kar 
pripravljeni, da bi sprejeli kak kompro-
misni predlog, ki naj na italijanski živelj 
učinkuje pomirjevalno, da ne bo spet na 
nogah in da ne bo spet užaljeno očital, 
da imamo Slovenci v Italiji neke privi-
legije. Saj ni nič dorečenega, a dogaja 
se že prav to. Oglašajo se že nasprotniki 
dogovarjanja o tem, da bi Narodni dom 
spet prišel v roke tržaškim Slovencem. V 
javnost celo pošiljajo teze o tem, da so 
Narodni dom pred sto leti Slovenci sami 
zažgali. Perfidno do skrajnosti! A nekaj 
takega moramo tudi pričakovati, saj je 

Dekliški zbor 
Igo Gruden 

pod vodstvom 
Mirka Ferlana
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Berlusconi, ki je bil celo  italijanski premier, opra-
vičeval akcije fašističnega režima, ki je ljudi pošiljal 
kazensko v konfinacijo s tem, da je razlagal, da so 
konec koncev ti ljudje odhajali na počitnice. In če si 
je to dovolil človek v vrhu vodenja države, zakaj si 
potem izmišljenih teorij o požigu Narodnega doma 
ne bi mogli privoščiti sile, ki spadajo v najbolj te-
men prostor italijanske države.

Vse naše moči in naprezanja bi morali usmeriti 
v to, da bi lahko postal Narodni dom spet naš in 
samo naš. Najprej so nam ga požgali, potem so si 
ga s silo prilastili in to za dolga desetletja. Od nas se 
zahteva, da sklonimo glavo, da smo čimbolj kultur-
ni, ubrani na note dialoga, odprti do naših some-
ščanov, da ja ne bo spet prišlo do kakih napetosti, 
da je ne bo spet italijanski človek na okopih in da 
ne bo pretirano užaljen! Saj vemo: vsa povojna zgo-
dovina nam jasno dokazuje, da italijanska država 
ne premore niti trohice objektivnega zgodovinske-
ga spomina. Vse to, kar se dogaja prav okrog Naro-
dnega doma, nas na to opozarja. Težko si predsta-
vljam, da bi v kratkem lahko prišlo do neke popolne 
katarze. Še kako prav bi bilo, da  bi kdo le zbral v 
sebi toliko poguma, da bi javno in na glas povedal, 
da italijanski človek le ni tisto, kar si sam tako srčno 
želi, da bi bil, in sicer, da je italijanski narod narod 
samih dobrih ljudi (brava gente). Za zločine, ki jih 
je ta narod prizadejal in za velike zgodovinske za-
blode, v katere se je pustil pasivno vsrkati, ta narod 
še ni pripravljen poklekniti in prositi odpuščanja. 
In zdaj naj ga opravičujemo še mi, mi, ki smo du-
hovni potomci štirih bazoviških žrtev, mi, ki smo 
potomci mučenika Lojzeta Bratuža, mi, ki smo si-
novi tistih, ki so za ohranitev  Prešernovih idealov 
zmogli zavestno žrtvovati vse, tudi življenje, če je 
bilo treba. Izražam svojo zaskrbljenost glede usode 
vračanja našega Narodnega doma v Trstu. A lahko 
bi mračne misli razpredal tudi na račun vračanja 
Narodnega doma pri Sv. Ivanu v Trstu in Trgovske-
ga doma v Gorici. In ker je danes Prešernov dan, 
razmišljam tudi o naših slovenskih župnijskih dvo-
ranah, raztresenih po mestu Trst in našem pode-
želju. Tudi te dvorane so bile zgrajene zato, da naš 
človek najde v njih zatočišče in da je v njih deležen 
kulturno-duhovne hrane. Rekel sem, da govorim 
o slovenskih dvoranah, pa se sprašujem: so to res 
še naše, slovenske dvorane, ki so zrasle ob izredni 
zagnanosti naših slovenskih duhovnikov in pred-
vsem naših ljudi, slovenskih vernikov, župljanov, 
ki so vložili v gradnjo domov ogromno prostovolj-
nih finančnih prispevkov in ogromno prostovolj-

nega, neplačanega dela. So te dvorane res še naše 
in  slovenske? Je naš slovenski človek še moralni in 
dejanski lastnik te dragocene imovine? Bojim se, 
da ne. Domovi so danes v lasti tržaške škofije, ki v 
resnici na ljubo ne poudarja nikjer, da je ta imovina 
slovenska imovina, imovina slovenskih župljanov. 
Resnici na ljubo moramo priznati, da smo tudi mi 
sami precej krivi za tako stanje, saj v teh domovih 
med letom vlada preveliko zatišje. Izgovor je ta, da 
smo danes že vsi utrujeni, upehani, tudi razočara-
ni. Posledica tega pa je, da v teh domovih ne bije 
ne kulturno, ne duhovno slovensko srce. Tega bi se 
morali bolj zavedati in ustvariti bi morali strateški 
kulturni program, koledar celoletnih dogodkov, ki 
naj se prepletajo vseskozi, tudi v poletnih mesecih. 
Potrebno je delati na tem, da sedeži doma spet pri-
vabijo naše ljudi, da dvorane zaživijo v vsej polno-
sti. Naš človek naj se tam počuti lepo in prijetno, 
tam naj se duhovno bogati in tudi tam naj utrjuje 
svojo pripadnost.

Kaj pa če se bo nekega dne škofija odločila, da 
bodo ti domovi odprti tudi za neslovenske župlja-
ne, ali pa da bo prisluhnila navodilom iz Vatikana 
in bo naše domove, ki so prevečkrat prazni, odprla 
kot zatočišče emigrantom, ki jih bo v bodoče več in 
več? Kaj bomo takrat mi? Se bomo takrat postavlja-
li po robu, se v zagati nerodno jezili in poudarjali, 
da so ti prostori naši in samo naši?

A bilo bi tudi – milo rečeno – paradoksalno, če 
bi naši domovi, ki so zrasli ob velikih žrtvah naših 
ljudi in to prav zato, da bi v njih našel zatočišče naš 
človek, postali zatočišče ljudi, ki prihajajo od dru-
god in ki z nami nimajo res prav nič skupnega. Zato: 
preden bo prepozno! Prešerna v naše dvorane, ki naj 
ponovno zaživijo. Naj bodo naši ljudje resnično iz-
vajalci vsega, kar je zaobjeto  v Prešernovih verzih. 
Poskušajmo imeti oči uprte v bodočnost! Bodočnost 
pripada tistim, ki jo oblikujejo! Ne dovolimo, da v 
nas umreta upor in borbenost. Tega si res ne smemo 
privoščiti. Imejmo vsaj malo več poguma! Načrtaj-
mo si jasne strateške tirnice našega skupnega še na-
daljnjega vzpona. Bodimo ustvarjalni in predvsem 
bodimo premočrtni. Oklenimo se Prešerna in sku-
šajmo živeti po njegovih srčnih navodilih!

Prešerna bomo vredni, če bomo zavestno vsi 
skupaj krenili v akcijo vračanja slovenskih priim-
kov in imen naših ljudi iz popačene v lepo sloven-
sko obliko.

Prešerna bomo vredni, če bomo vsi imeli dvoje-
zično osebno izkaznico, saj tudi na tak način doka-
zujemo svojo pripadnost slovenskemu narodu.
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Zapisnik 48. literarnega natečaja 
MLADIKE

Komisija literarnega natečaja 
Mladike, ki se je sestala v torek, 
28. januarja 2020, na sedežu 
založbe Mladika na Ulici Donizetti 
3, je obravnavala 56 prispevkov v 
prozi in 25 ciklusov pesmi, ki so v 
roku prispeli na natečaj. Komisija 
je po temeljiti razpravi in oceni 
dospelih prispevkov podelila 
sledeče nagrade:

PROZA
•  Prvo nagrado prejme 

novela Vrnitev, ki je prispela 
pod psevdonimom Vrnitev. 
Avtorica je  Manka Kremenšek 
Križman iz Ljubljane.

•  Drugo nagrado prejme novela Še vedno Alice, ki je prispela pod psevdonimom Venera. 
 Avtorica je Tadeja Krečič Scholten iz Ljubljane.

•  Tretjo nagrado prejme novela Laboratorij, ki je prispela pod psevdonimom Vrnitev. Avtorica je 
Milojka Krez iz Renč.

Komisija priporoča za objavo še novele: Bela sled Majde Arhnauer Subašič, Dekle, ki je na ulici 
bralo knjige Tanje Špes, Tisti, ki so ostali zunaj Marije Kostnapfel, Mešani zakoni Bojane Daneu Don, 
Begunček jaz, begunčica ti Darinke Kozinc, Misli, ki kratijo spanec Mojce Petaros, Dolgi prsti velike 
vojne ali potres s posledicami Leva Detele.
 

POEZIJA
•  Prvo nagrado prejme cikel pesmi Aprilski cvetovi noči, ki je prispel pod psevdonimom Ist Apolli-

naire. Avtor je Andraž Polič iz Ljubljane. 

•  Drugo nagrado prejme ciklus pesmi, ki je prispel pod psevdonimom Okrevanje. Avtor je 
 Damjan Jensterle z Bleda. 

•  Tretjo nagrado prejme cikel pesmi, ki je prispel pod psevdonimom Neskončna. Avtorica je    
Ana Balantič iz Idrije.

Komisija priporoča za objavo še cikel pesmi Mementi Nike Čok, pesmi Maje Smotlak in cikel 
pesmi Pod strupenim nebom Aljaža Pestotnika.
     

 Trst, 28. januar 2020   
 
       Za komisijo literarnega natečaja Mladike
         Marij Maver

Nadia Roncelli se pogovarja z nagrajenko Tadejo Krečič Scholten
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dr. Jernej Vidmar

ČLANI  WINKLERJEVE 
OPERATIVNE SKUPINE V TRSTU

V prejšnji številki sem predstavil 
vseh pet slovenskih udbovcev, ki so 
31. avgusta 1947 med Kobaridom in 
Robičem ugrabili liberalnega politika, 
novinarja, člana Slovenske demokratske 
zveze v Gorici Andreja (Slavka) Uršiča iz 
Kobarida. Podrobneje sem predstavil 
Verija Winklerja iz Gorice (roj. leta 1917 v 
begunstvu v Žubini, umrl v Torontu leta 
1984), krajše pa Franca Špacapana - Črta 
(Ozeljan, 1923), Alberta Dovgana - Vinka 
(Šembije, 1927, umrl leta 1982), Neva 
Pahorja (Prvačina, 1925) in Leopolda 
Furlana - Dečka (Prvačina, 1925).
V tem članku predstavljam delovanje 

teh ljudi v Trstu in okolici zlasti od junija 
1945 do srede leta 1947, ko so bili člani 
širše oznovske oz. udbovske operativne 
skupine, ki je izvajala sabotažne akcije 
v Trstu in okolici, ki so vključevale tudi 
ugrabitve in likvidacije političnih begun-
cev ter drugih nasprotnikov v coni A.

Člani Winklerjeve 
sabotažne skupine
Operativni oznovski skupini obvešče-

valcev in saboterjev, ki so bili večinoma 
vsi Primorci, je poveljeval Veri Winkler -   
Aleks (tudi Judež). Winkler je bil poslan 
v Trst maja 1945 iz Beograda, po vrnitvi 
iz šole NKVD-ja v Moskvi.
Po umiku jugoslovanske vojske iz 

Trsta 12. junija 1945 je ostal v mestu 
in bil vodja obveščevalnega centra 
za mesto Trst. Bil je načelnik Ozne za 
Primorsko. V njegovi operativni skupini 
je deloval kot obveščevalec Franc Špa-
capan - Črt, ki je bil Winklerjeva desna 

roka. Z  Winklerjem je sodeloval tudi 
obveščevalec Franc Braniselj - Ciril. Med 
obveščevalci sta bila še tržaška trgovca 
Franc Udovič in njegov sin Stojan. S 
skupino so sodelovali tudi Vlado Maca-
rol in drugi.
V sabotažni skupini pa so bili Albert 

Gruden - Blisk, ki je bil vodja sabotažne 
skupine, Albert Dovgan - Vinko,  Leopold 
Furlan - Dečko, Nevo Pahor, Alojz Jurca, 
Ivan Hrvatič, Marcel (Marčelo) Kralj - 
Slovenko, Danilo Pertot, Oskar Petelin, 
neki Lesjak, neki Kovač iz Gorice, neki 
drug Slovenko (leta 1952 je bil upravnik 
»bufeta« na bloku Rdeča hiša v Rožni 
dolini pri Novi Gorici), neki Boris (ver-
jetno Boris F., ki je bil v začetku 50. let 
partijski sekretar v tovarni pohištva 
Edvard Kardelj – pozneje Meblo – v Novi 
Gorici) in drugi.

Del udbovskega 
dokumenta o Danilu 
Pertotu, sabotažni 
skupini v Trstu in 
njegovem mnenju 
o Veriju Winklerju 

(vir: Arhiv Republike 
Slovenije, SI AS 
1931, Republiški 
sekretariat za 

notranje zadeve, t. 
e. 2965, dosje 9134, 

Veri Winkler)
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Delovanje že pri VOS-u leta 1944
Mnogi od zgoraj navedenih so kot člani VOS-a 

delovali v Trstu že od leta 1944. V Trst jih je spravil 
Vidko Hlaj. Tako so leta 1944 kot vosovski obve š-
čevalci delovali Franc Špacapan - Črt, Franc Brani-
selj - Ciril in Mirko Žerjal. Bila je tam tudi skupina 
kurirk. Sodelovali so s sabotažnima skupinama, ki 
sta delovali med Borštom in Trstom.
V prvi sabotažni skupini, ki jo je vodil Marcel 

Kralj - Slovenko, so bili Leopold Furlan - Dečko, Nevo 
Pahor, Stojan (verjetno Evald Antončič - Stojan, 
padel v Lonjerju). Odgovorni so bili Dušanu Munihu -   
Darku (padel v Borštu), ki je bil komandant sabotaž-
nih skupin v Trstu, kasneje pa Oskarju Petelinu.
V drugi skupini, ki jo je vodil Danilo Pertot, so 

bili Albert Dovgan - Vinko, Pavle (verjetno Pavel 
Petvar - Pavle, padel v Lonjerju), Radivoj (verjet-
no Angel Masten - Radivoj, padel v Lonjerju). S to 
skupino so bili povezani še Emil Gombač, Franc 
Marušič in drugi.
Zbirali so podatke o vojaški moči okupatorja in 

politične podatke o prebivalstvu ter se spopadali z 
nemškim okupatorjem.

Nekateri pa so že med vojno in v mesecu maju 
1945 izvrševali izvensodne likvidacije civilistov in 
celo nekaterih partizanov, katerih trupla so nato 
odvrgli v kraška brezna. Za nekatere od teh umorov 
so bili v času Zavezniške vojaške uprave tudi sojeni. 
Na »lonjerskem procesu«, ki je bil spomladi leta 
1947 pred porotnim sodiščem v Trstu proti osmim 
partizanom, obtoženim izvensodnih umorov, sta 
bila med drugimi Pertot in Gombač obtožena, 
da sta skupaj z nekima Pavlom in Vinkom (Albert 
Dovgan) 2. januarja 1945 aretirala in umorila dva 
partizana, Karla Žerjala in Rudolfa Zuljana. Morilci 
so trupli odvrgli v jamo pri Gropadi. Oba sta bila 
sicer zaradi pomanjkanja dokazov oproščena, je bil 
pa Pertot zaradi drugih dveh umorov in kraje pred-
metov usmrčenih obsojen v odsotnosti na 30 let za-
pora. V sodnih aktih se omenja »Pertotova  banda«. 

Na istem procesu je sodišče sodilo tudi biv šemu 
partizanu Francu Udoviču, ki je bil obtožen, da je 
naročil umor svojega nekdanjega trgovskega dru-
žabnika Marcela Savija in Gizele Cijan, katerih trupli 
sta bili vrženi v jamo 23. maja 1945. Udovič je bil 
zaradi pomanjkanja dokazov oproščen.

Gibanje Winklerjev ih operativcev 
med cono A in cono B (Kozino,  
Dekani,  Trstom in Divačo)
Nekako od junija 1945 so bili člani oznovske 

sabotažne skupine najprej nastanjeni na Kozini 
v predzadnji hiši na levi strani ceste v smeri proti 
Trstu. Winkler je iz Trsta z navodili za akcije prihajal 
z avtom. Včasih se je z nekaterimi saboterji dobival 
tudi v Trstu.
Oktobra 1945 so se vsi člani sabotažne skupine 

preselili v Dekane v neko vilo sredi vasi. V Dekanih 
se je nato skupina razdelila. Nekaj članov je odšlo 
v Dolenjo vas pri Senožečah, Blisk pa v Divačo. Po 
pričevanju Marcela Kralja so januarja 1946 v Trst 
odšli Leopold Furlan - Dečko, Albert Dovgan - Vinko, 

Nevo Pahor, Albert Gruden - Blisk, 
Marcel Kralj. Zaradi delovanja v 
ilegali saboterji v Trstu niso imeli 
stalnega bivališča. Winkler jim je 
naloge za akcije prenašal preko 
Alberta Grudna in Alberta Dovga-
na. Z njima se je včasih sestajal 
tudi v mest nem parku.
Winkler je do spomladi 1946 

stalno prebival v Trstu, kjer je me-
njaval nastanitve. Maja 1945 je imel svoj sedež v Ul. 
Rossetti. Po umiku jugoslovanske armade je ostal 
v ilegali v Trstu in kot šef obveščevalnega centra za 
mesto Trst imel sedež nekje pri kamnolomu Facca-
noni v gradiču, kjer je živel neki Jud in kjer je imel 
VOS že med vojno bunker. Oznovske (udbovske) 
dolžnosti je vršil pod krinko, da je dopisnik Tanju-
ga. Po pričevanju Franca Špacapana, s katerim je 
Winkler po 12. juniju 1945 v ilegali Trstu preživel 
največ časa, je Winkler nekaj časa stanoval pri 
trgovcu Ščuki v Ul. Boveto pri železniškem mostu. 
K njemu so zahajali obveščevalci Franc Braniselj - 
Ciril, Janez Lužnik, Bor (leta 1952 je bil v Beogradu), 
Franc Kavčič - Veljko (leta 1955 je postal direktor 
tovarne klobukov Šešir v Škofji Loki in kasneje 
direktor podjetja Jugoinspekt v Ljubljani), Janez 
Pretnar in drugi.

»Nekateri pa so že med vojno in 
v mesecu maju 1945 izvrševali 
izvensodne likvidacije civilistov in celo 
nekaterih partizanov, katerih trupla so 
nato odvrgli v kraška brezna.«
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Kasneje je Winkler skupaj s Špacapanom živel v 
četrti hiši od kamnoloma Faccanoni proti Bazovici, 
ki je imela bunker. Tam sta živela vse do preselitve 
v Divačo spomladi 1946. Z njima je živela oznovka 
Kristina Biščak - Lidija. Gostilno pri kamnolomu 
so uporabljali kot »javko« za dobavo hrane, za kar 
sta vedela lastnik gostilne in služkinja. V zadnji 
hiši levo proti Bazovici pa je stanoval Jože Krpan - 
Maks, ki je imel radijsko postajo. V tej hiši so imeli 
že med okupacijo bunker, kamor so zahajali vsi 
sabotažniki in člani VOS-a.
Spomladi 1946 so se Winkler in drugi udbovci 

zaradi nevarnosti razkritja iz Trsta umaknili v Divačo, 
kjer je center še naprej vodil Winkler. Center v Divači 
je deloval do srede leta 1947, ko je bil ukinjen in je 
večina članov Winklerjeve skupine odšla v Ljubljano.

Winklerjevo obveščevalno delo 
v  Trstu
Winkler je imel v Trstu dobro pokrito obvešče-

valno mrežo. Sestajal se je s številnimi obveščeval-
ci, tudi z Nikom Kavčičem, Tonetom Tratnikom itd. 
»Vrboval« je številno »agenturo«. Svoje agente je 
imel infiltrirane tudi v Slovenski demokratski zvezi 
(Ferdo Klembas) in celo med Anglo-Američani. Leta 
1950, ko je bil že pri Udbi v Ljubljani, se je pohva-
lil, da je preko svojih 
agentov v Trstu iz uradov 
Anglo-Američanov dobil, 
kar je hotel.
Nekega agenta naj 

bi za neke pomembne 
tajne naloge pridobil 
(podkupil) tako, da mu je 
dal zlato cigaretno dozo 
in nov avto chevrolet. To naj bi mu izročil z odobrit-
vijo ministra, ki naj bi ga pri tem samo vprašal, če 
je stoprocentno prepričan v uspeh akcije. Ko mu je 
Winkler odgovoril pritrdilno, naj bi minister odprl 
blagajno, iz nje vzel zlato cigaretno dozo in mu jo dal 
ter rekel: »Vzemi v avtoparku dva avtomobila merce-
des, ju prodaj in kupi chevroleta in ga daj agentu.«
Udba je imela na voljo precej avtomobilov, 

ki jih je pridobila tudi s krajo. Leta 1945 so samo 
Winklerjevi saboterji odpeljali iz Trsta v Jugoslavi-
jo večje število ukradenih luksuznih avtomobilov 
znamke Fiat 1100, Fiat 1500, Lancia Augusta, Che-
vrolet in druge. Nekatere avtomobile so  Winklerjevi 
 sabotažniki uporabljali tudi pri ugrabitvah političnih 
nasprotnikov v Trstu in jih z njimi vozili v Jugoslavijo.

Med člani sabotažne skupine je imel Winkler ve-
lik ugled. Vodil je vse akcije. Veljal je za zelo sposob-
nega organizatorja, ki mu je vsaka akcija uspela.

Ugrabitve in likv idacije v  Trstu 
in okolici,  za katere arhivski 
v ir i potrjujejo,  da jih je izvedla 
Winklerjeva sabotažna skupina
Podatke o ugrabitvah in likvidacijah nam nudi 

podpisana izjava v »dosjeju Winkler«, pisana na 
dveh straneh, ki sta jo 2. avgusta 1952 podala Franc 
Špacapan in Albert Dovgan na Udbi v Ljubljani 
med preiskavo o Winklerjevem pobegu v Trst. Gre 
za udbovski interni dokument. V njej so popisane 
ugrabitve nekaterih slovenskih političnih beguncev, 
ki so se iz notranjosti Slovenije pred komunizmom 
umaknili v Trst in druge kraje cone A, ter likvidacije 
komunističnih aktivistov, ki so jih Winklerjevi možje 
umorili, ker so jih imeli za dvojne agente. Morili so 
tudi svoje nekdanje sodelavce. Dokument sem že 
delno predstavil v prejšnji številki, ko sem pisal o 
ugrabiteljih Andreja Uršiča. Prinaša pa naslednje.
Jeseni leta 1945 so Winklerjevi oznovci pripravili 

načrt za ugrabitev gospodarstvenika in domobran-
skega obnovitelja slovenskega šolstva na Primor-
skem dr. Ivana Martelanca, bivšega oficirja primor-

skih domobrancev Izidorja 
Martinjaka in odvetnika, 
predvojnega državnega 
poslanca SLS in ključnega 
predstavnika medvojne 
Slovenske zaveze Miloša 
Stareta. Po načrtu naj bi 
vse tri ugrabili na isti dan.

Približno 14 dni pred nameravanimi ugrabit-
vami so na silo slekli sedem angleških vojakov in 
jim ukradli vojaške uniforme (2 v Barkovljah, 3 v 
 Bošketu pri Sv. Ivanu in 2 v Rojanu). Po načrtu bi 
moral Martinjaka ugrabiti Albert Dovgan - Vinko s 
pomočjo šoferja Ivana Hrvatiča. Za ugrabitev Ivana 
Martelanca so bili določeni Oskar Petelin, Leopold 
Furlan - Dečko in šofer Alojz Jurca, za Staretovo 
ugrabitev pa Albert Gruden - Blisk in Lesjak s šofer-
jem Nevom Pahorjem. Oznovci so bili pri akcijah po 
večini oblečeni v ukradene angleške uniforme.
Ker je 26. oktobra 1945 zvečer Ivan Martelanc 

prišel na predvideno mesto ugrabitve z ženo Malči, 
so ugrabili oba. Martelanc se je ugrabitvi fizično 
upiral, zato so ga težje ranili. Lažje ranjena pa sta 

»Winkler je imel v Trstu 
dobro pokrito obveščevalno 
mrežo. Sestajal se je s 
številnimi obveščevalci.«
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bila tudi njegova ugrabitelja Leopold 
Furlan - Dečko in Alojz Jurca. Zakonca 
Martelanc so odvedli preko Boršta v 
cono B in nato v Centralne zapore v 
Ljubljano. Oba so umorili.
Martinjaka naj bi ugrabili na Corso 

Vittorio Emanuele (danes Corso Italia) in 
odvedli po isti poti v Centralne zapore. 
Martinjak je bil od vseh ugrabljenih edini 
sojen in čez leta izpuščen.
Saboterji, ki so bili določeni za 

ugrabitev Miloša Stareta, so pomoto-
ma ugrabili in privedli v cono B nekega 
tržaškega delavca (pristaša jugoslovan-
skega komunističnega režima), ki so 
ga naslednji dan izpustili in mu zaradi 
povzročenih poškodb izplačali 20.000 
din odškodnine. Poizkus ugrabitve so 
ponovili naslednji dan, ker pa je bil Stare 
orjak in zelo mladosten, mu je uspelo, 
da se je iztrgal iz rok ugrabiteljev in zbe-
žal ter se kasneje zatekel v Italijo.
Dne 22. februarja 1946 so pri žele-

zniški postaji v Trstu ugrabili dr. Albina 
Šmajda, odvetnika, predvojnega poslan-
ca SLS, enega ključnih mož Narodnega 
odbora za Slovenijo, in ga odpeljali v 
Centralne zapore v Ljubljano ter usmr-
tili. Ugrabitev so izvedli Albert Dovgan -   
Vinko, Leopold Furlan - Dečko, Nevo 
Pahor in Alojz Jurca.
Leta 1946 so ugrabili tudi dr. Vinka 

Koširja, ki je bil četniški organizator, 
po rodu iz Vipavske doline, in se je v 
Trst umaknil iz Ljubljane. Kot bere-
mo v dokumentih, je bil ugrabljen v 
 stanovanju omenjenega Udoviča pri Sv. 
Ivanu, kamor ga je Udovič, v dogovoru z 
 ugrabitelji, zvabil s povabilom na kosi-
lo. Odpeljan je bil v Centralne zapore v 
Ljubljano. Ugrabila sta ga Albert Gru-
den - Blisk in Albert Dovgan - Vinko.
V začetku leta 1946 je, kot piše v 

dosjeju, Albert Dovgan - Vinko  likvidiral 
na Opčinah pri tramvajski postaji 
35-letnega poročenega moškega, člana 
 Slovansko-italijanske antifašistične 
unije, ki naj bi bil angleški agent. Umor-
jenega so nato z velikim slovesom poko-
pale slovenske komunistične organizaci-
je kot žrtev fašizma.

Februarja 1946 so agenta Ozne, 
nekega Pina, študenta prava, doma iz 
Rocola, zaposlenega pri Pokrajinskem 
narodnoosvobodilnem odboru (PNOO), 
povabili na sestanek k Sv. Ivanu, ker so 
ga sumili, da sodeluje tudi z angleško 
obveščevalno službo. Na sestanku sta 
ga zaslišala Winkler in Špacapan. Ko sta 
ugotovila, tako piše v dosjeju, da je bil 
dvojni agent, ga je čez nekaj dni iz sta-
novanja odvedel Albert Dovgan - Vinko 
in ga likvidiral. Truplo so nato odvrgli v 
»bazoviško jamo«.

»Oznovci so bili pri akcijah 
po večini oblečeni v ukradene 
angleške uniforme.«

Del dokumenta 
o akcijah na 

Primorskem, kot 
sta jih 2. avg. 1952 

obnovila Franc 
Špacapan - Črt 
in Albert Dov-

gan - Vinko (vir: 
Arhiv Republike 
Slovenije, SI AS 
1931, Republiški 
sekretariat za 

notranje zadeve, 
t. e. 2965, dosje 

9134, Veri 
Winkler).
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Sredi leta 1946 so na njegovem 
stanovanju v Trstu ugrabili in likvidirali 
nekega Milana, doma iz Vipave. Tudi on 
naj bi bil dvojni agent. Likvidacijo je na 
podlagi omenjenega vira izvršil Albert 
Dovgan - Vinko. Tudi to truplo so odvr-
gli v »bazoviško jamo«.
Konec leta 1946 so v Trstu ugrabili 

Slavka Zoviča, doma iz Logatca (med-
vojni član VOS-a, nato DOS-a in gesta-
pa). Špacapan in Dovgan sta izjavila, 
da so ga ugrabili v stanovanju v ulici 
Salita di Gretta v Trstu. Sumili so ga, 
da je angleški agent. Odveden je bil v 
Centralne zapore v Ljubljano. Ugrabili 
so ga Albert Dovgan - Vinko, Leopold 
Furlan - Dečko, Albert Gruden - Blisk 
in Nevo Pahor. Novinar Ivo Jevnikar v 
svojem referatu o dr. Ernestu Jazbe-
cu, ki bo izšel v zborniku, na podlagi 
spominov prof. Ljuba Sirca piše, da je 
Zoviča ugrabil Winkler s pomočniki kar 
na cesti v Trstu.
Leta 1946 so likvidirali že omenjene-

ga bivšega VOS-ovca v Trstu, kapetana 
Jugoslovanske armade Franca Maruši-
ča - Stojana, ki je bil doma iz Lonjerja. 
Ugrabitelji so ga odvedli do jame pri 
Borštu in ga tam likvidirali. Kot piše 
v dokumentih, sta ga likvidirala Nevo 
Pahor in Albert Dovgan - Vinko. Umorili 
so ga, ker naj bi sodeloval z angleško 
obveščevalno službo. Sodelovanja 
z Angleži so ga obtožili, ker se je 20. 
maja skesal in priznal, da je skupaj z 
 Albertom Grudnom - Bliskom 3. maja 
1945 na domu ugrabil mlajšo žensko, 
Doro Čok iz Lonjerja, ker naj bi delovala 
proti partizanom. Pri Dorini ugrabitvi 
naj bi sodelovala tudi Danilo Pertot in 
Vladislav Ferluga. Po ugrabitvi so Čoko-
vo za dva dni zaprli v vojaško kasarno 
pri Sv. Ivanu. Zvečer 5. maja naj bi jo iz 
kasarne odpeljali do jame pri Gropadi 
(»foiba di Gropada«), kjer naj bi ji naj-
prej roke zvezali z žico in jo živo vrgli v 
64 m globoko brezno. Oblasti so ostan-
ke trupla našle v omenjeni jami. Ob 
priznanju je Marušič skesano zanikal 
vsakršno Dorino krivdo in povedal, da 
je celo delala za partizane kot kurirka.

V začetku leta 1947 so v Trstu ugra-
bili in nato likvidirali nekega Italijana iz 
Kalabrije (v viru piše, da je bil »zahodni 
agent«). Truplo so odvrgli v jamo pri 
Ilirski Bistrici pod Snežnikom. Likvidiral 
ga je Albert Dovgan - Vinko.
V dosjeju Winkler obstaja še en do ku -

ment, ki navaja, da sta Veri Winkler - Aleks 
in Franc Špacapan - Črt aprila leta 1947 
pripeljala neko žensko iz Ljubljane v Di-
vačo, kjer so jo še isto noč likvidirali. Ime 
ženske ni navedeno in tudi ni napisano 
ime njenega morilca.
Iz nekaterih dokumentov lahko slu-

timo, da je Winklerjeva skupina izvedla 
tudi še nekatere druge umore, ki bi jih 
bilo treba še raziskati.

Prikaz živ ljenjske poti 
posameznih navedenih 
operativcev
Ko s pomočjo arhivskega gradiva 

sprem ljamo delovanje Winklerjevih ope-
rativcev skozi leta, se nam pokaže znači-
len vzorec prepletenosti slovenske družbe 
z udbovsko mrežo v prejšnjem režimu.

»5. maja naj bi jo odpeljali do 
jame pri Gropadi, kjer naj bi ji 
najprej roke zvezali z žico in jo 
živo vrgli v 64 m globoko brezno.«

Pričevanje o umoru 
nedefiniranega 
intendanta pri 

Udbi v Trstu (vir: 
Arhiv Republike 
Slovenije, SI AS 
1931, Republiški 
sekretariat za 

notranje zadeve, t. 
e. 2965, dosje 9134, 
Veri Winkler, Izjava 
Macarol, 2. 9. 1952)
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Albert Gruden - Blisk  je 
bil rojen 6. novembra 1923 
v Šempolaju pri Nabre-
žini. Pri VOS-u je deloval 
od jeseni 1943. V Istro ga 
je poslal Vidko Hlaj. Med 
partizani je bil znan po 
svojih drznih akcijah proti 
nemškemu okupatorju, 
zato je po vojni prejel več 
borčevskih odlikovanj in 
priznanj. Še danes velja za 
narodnega heroja in ima v 
Sežani doprsni kip.
Zgodovinopisci in viri 

pa mu pripisujejo tudi 
več zločinov nad civilisti, 
med drugim naj bi na čelu 
skupine knojevcev ugrabil 
in na okruten način umoril 
tri člane družine Guštinčič 
na domu na Suhorju v 
Brkinih 13. marca 1945. 
Po ugotovitvah Martina 
Breclja naj bi bil Gruden 
tudi eden izmed morilcev 
zakoncev Vuk 10. marca 
1944 v Rossettijevi ulici v Trstu.
Po vojni je bil od junija do julija 1947, 

ko so ga aretirali Anglo-Američani, tudi 
vodja oznovske (udbovske) sabotažne 
skupine pod Winklerjevim poveljstvom. 
Izpuščen je bil decembra istega leta. Leta 
1952 je bil uslužbenec Exporta v Kopru. 
Do upokojitve je večinoma deloval v 
Sežani, kjer je bil referent na Odseku za 
notranje zadeve. Umrl je leta 1982.

Albert Dovgan -
Vinko.  Pisali so ga 
tudi kot Dougan 
in Dolgan. Rojen 
je bil 19. novem-
bra 1927 v številni 
kmečki družini v 
Šembijah (obč. 
Ilirska Bistrica) in umrl 10. julija 1982. 
Končal je 5 razredov osnovne šole. Znal 
je italijanski in nemški jezik. Po napadu 
partizanov na italijansko postojanko leta 
1942 v bližini Šembij je bil z nekaterimi 

drugimi civilisti aretiran in štiri 
mesece zaprt v Kopru, kjer so 
ga pretepali in mučili. Takrat 
se je zaklel, da se bo maščeval. 
Dne 9. septembra 1943 je odšel 
v partizane, kjer je deloval 
najprej kot mitraljezec v Tom-
šičevi brigadi. Januarja 1944 
je postal mitraljezec pivškega 
VOS-a in 10. oktobra 1944 član 
oznovske sabotažne skupine za 
Trst, kjer je ostal do aprila leta 
1946, ko se je z drugimi opera-
tivci umaknil v Divačo. Od tam 
je spomladi leta 1947 odšel v 
Ljubljano, kjer je bil še naprej 
zaposlen pri Udbi. Njegova pla-
ča s činom poročnika pri Udbi 
je z dodatki novembra 1952 
znašala 12.900 din.
O delovanju na Tržaškem 

je zapisal: »V tem času sem se 
prepričeval v iskrene namene 
partizanstva in z vnemo tolkel 
sovražnika, kar dokazujejo 
moje številne akcije.« V arhiv-
skem gradivu se omenja kot 

povojni likvidator vsaj petih ljudi. Sodni 
spisi »lonjerskega procesa« iz leta 1947 
pa nakazujejo, da naj bi sodeloval pri 
nekaterih likvidacijah na Tržaškem že 
med vojno.
Član KP je postal 15. marca 1945. 

Prejel je številna partizanska odliko-
vanja. Albert je bil starejši brat Stani-
slava Dovgana - Staneta, rojenega 13. 
 novembra 1935 v Šembijah, ki je tudi 
bil poklicni udbovec. Igor Omerza je od-
kril, da sta brata Dovgana sodelovala v 
operaciji Jadran leta 1975 pri ugrabitvi 
srbskega poslovneža Bate Todorovića 
na italijanski avtocesti 10 km pred pre-
lazom Brenner. Stane Dovgan je postal 
v 70. letih visok funkcionar Udbe. Vodil 
je ljubljanski center državne varnosti. 
Dne 18. septembra 1979 so njegovi 
agenti izvedli neuspeli bombni napad v 
prostorih Domovinskega muzeja v Veli-
kovcu na avstrijskem Koroškem. Stane 
se je ukvarjal tudi z udbovsko vzpored-
no ekonomijo. Umrl je januarja 2020.

»Še danes velja za 
narodnega heroja in ima 
v Sežani doprsni kip.«

Zgoraj: partijska 
izkaznica Alberta 
Grudna – Bliska iz 
leta 1950 (vir: SI 
AS 1589, Centralni 
komite ZK 
Slovenije, članski 
dokumenti, 
t. e. 4542, 
Komunistična 
partija 
Jugoslavija, 
Članska knjižica, 
28. 2. 1950);
levo: Albert 
Dovgan - Vinko 
(vir: SI AS 1589, 
Centralni 
komite ZK 
Slovenije, članski 
dokumenti, 
t. e. 3867, 
Komunistična 
partija 
Jugoslavije, 
Članska knjižica, 
11. 5. 1948)
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Nevo Pahor  se je rodil 12. novembra 
1925 v Prvačini. Od oktobra 1943 je sode-
loval v VOS-u. V KP je bil sprejet februarja 
1944. Po odhodu iz Trsta in Divače je 
nekaj let še delal pri Udbi. Kot udbovec je 
bil zaposlen pri podjetju Napred. Oprav-
ljal je službo komercialista. Leta 1949 
je bil na podlagi sklepa celice Udbe za 
Ljubljana mesto kaznovan z izključitvijo 
iz Udbe in KPJ ter aretacijo. Kazen so mu 
izrekli, ker je zamolčal, da naj bi se v času 
okupacije »v zaporu pred okupatorjem 
izdajalsko vedel«. Očitali so mu tudi 
malomarno in oportunistično delovanje 
v Udbi. V nekaterih virih 
piše, da so ga iz Udbe 
izključili leta 1952.
Leta 1967 je bil ponov-

no sprejet v članstvo Zve-
ze komunistov. V 80. letih 
je deloval pri podjetjih 
Centroproduct in Genex.

Leopold  Furlan - 
Dečko se je ro dil 15. 
novembra 1925 v 
Prvačini. Po kapi-
tulaciji Italije se je 
vrnil iz posebnih ba-
taljonov in 15. no-
vembra 1943 odšel 
v NOB. Sprejet je bil v VOS in leta 1944 v 
Ozno ter KPJ. Avgusta 1944 je bil dodeljen 
sabotažni skupini za Trst. 3. aprila 1945 ga 
je ujela nemška policija. V tržaških zapo-
rih je bil zaprt do konca vojne.
Po vojni je deloval v Winklerjevi ope-

rativni skupini v Trstu, kasneje pri Udbi v 
Ljubljani. Leta 1952 je bil v službi pri Udbi 
na Ptuju.

Oskar Petelin se 
je rodil 24. februarja 
1923 v Gabrovici 
(obč. Sežana). V 
NOB je vstopil leta 
1942, v VOS-u je 
deloval od oktobra 
1943. Januarja 1945 

je postal član KPJ. V sabotažni skupini v 
Trstu je deloval od leta 1944 pa vse do 

aretacije novembra 1945. Vmes je bil za 
krajši čas poslan v Ajdovščino. Kasneje je 
šel v Ljubljano. 
Leta 1952 ga najdemo kot usluž-

benca Udbe Nova Gorica. Tudi živel je v 
Novi Gorici.

Danilo Pertot , poročnik Udbe. Rojen 
je bil 2. maja 1926 v Lonjerju pri Trstu. Po 
poklicu je bil strugar. V partizanih je bil od 
leta 1943. V VOS je vstopil januarja 1944, 
maja istega leta pa še v KPJ. Pri sabotažni 
skupini v Trstu je bil od leta 1943 do kon-
ca leta 1946, ko je bil premeščen k Udbi 

v Ljubljano. V Udbi je opravljal 
več funkcij. Od oktobra 1947 do 
konca decembra 1948 je delal 
na informativnem odseku. Od 
januarja 1949 do novembra 1950 
je bil pomočnik pooblaščenca 
IV. rajona oddelka Ljub ljana 
mesto. Od 1. novembra 1950 do 
1. decembra 1951 je bil paznik 

v Centralnih zaporih. Od decembra 1951 
do februarja 1952 je bil organ za cenzuro 
pošte na III. oddelku Udbe za Slovenijo. 
Od februarja 1952 je bil zaposlen na I. 
oddelku Udbe pri podpolkovniku Kavči-
ču. Pri Udbi je bil do leta 1955. Leta 1952 
ga je sodišče v Trstu skupaj z Bliskom 
obsodilo v odsotnosti na dosmrtno ječo. 
Umrl je v leta 2019 v Ljubljani.

Vsaj trije tržaški operativci so po 
odhodu iz Udbe v začetku petdesetih let 
zasedali direktorska mesta.

Franc Špacapan - 
Črt (roj. 15. junija 
1923 v Ozeljanu, 
umrl verjetno 2001) 
je po tem, ko je bil 
zaradi Winkler  - 
je vega pobega 
izključen iz Udbe 
leta 1952, šel študirat na fakulteto za 
stroj ništvo, kjer je diplomiral in postal 
strojni inženir.
Leta 1960 je bil direktor za proučeva-

nje in organizacijo dela pri Občinskem 
ljudskem odboru (OLO) Koper. Leta 1973 

»Leta 1952 ga je sodišče 
v Trstu skupaj z Bliskom 
obsodilo v odsotnosti 
na dosmrtno ječo.«

Leopold Furlan - 
Dečko (vir: SI AS 
1589, Centralni 
komite ZK 
Slovenije, članski 
dokumenti, t. e. 
2957, KP, Anketni 
list, 30. 7. 1947); 
Oskar Petelin (vir: 
Odbor Republiške 
skupnosti borcev 
Varnostno-
obveščevalne 
službe OF 
Slovenije, Zbornik 
fotografskih 
dokumentov 
o razvoju in 
delovanju VOS OF 
Slovenije 1941–
1944, Ljubljana 
1984, str. 191); 
Franc Špacapan - 
Črt (vir: SI AS 
1589, Centralni 
komite ZK 
Slovenije, članski 
dokumenti, t. e. 
4512, KP, Anketni 
list, 19. 12. 1946)
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pa je bil zaposlen v Luki Koper, kjer je bil 
predsednik kadrovske komisije delovne 
enote (DE) Izgradnje.

Marcel (Marčelo) Kralj je bil rojen 
29. septembra 1925 v Gabrovcu v občini 
Zgonik pri Trstu. Pred vojno se je izučil za 
strojnega ključavničarja. V NOB in VOS je 
vstopil oktobra 1943. Član KPJ je bil od 
januarja leta 1944. Pri sabotažni skupini 
v Trstu je ostal do marca 1946, ko je bil 
premeščen v Ljubljano. Leta 1950 ga 
zasledimo kot organ Udbe v Novi Gorici, 
kjer je nadziral in »vrboval« ljudi. Leta 
1952 je bil organ Udbe v Kopru. V Udbi je 
bil do oktobra 1953.
Leta 1954 je postal ustanovni direktor 

prehrambnega podjetja Začimba Por-
torož, ki se je leta 1963 preimenovalo v 
Začimba-Soline Portorož, od leta 1964 
pa je imelo ime Droga Portorož. Direktor 
Droge je bil do leta 1984. Umrl je v Izoli 
leta 1996.

Braniselj Franc - Ciril je bil rojen  
13. februarja 1917 v Cerknici, umrl je 

25. januarja 2009. 
V Mariboru je leta 
1936 končal trgov-
sko akademijo. V 
partizane je vstopil 
februarja 1943. V 
VOS-u je bil od 1. fe-
bruarja 1944, ko je 
bil sprejet v VOS za Istro, nato za Trst. Od 
aprila 1944 do osvoboditve je bil vodja 
obveščevalne službe pri VOS-u za Trst. 
Poleg organizacije obveščeval nega dela 
je neposredno sodeloval v več akcijah v 
Trstu. Obveščevalec v  Trstu je ostal tudi 
po vojni in sodeloval z Winklerjem. Leta 
1952 je bil izključen iz KP in rehabilitiran 
leta 1955. Pri Udbi je delal do oktobra 
1952. Dobil je številna odlikovanja.
Kasneje je zasedal številna direktor-

ska mesta v gospodarstvu. Bil je direktor 
Gorenjske predilnice (1956–1963), nato 
direktor Loških tovarn hladilnikov v Ško-
fji Loki (1963–1977) in direktor rudnika 
urana Žirovski vrh (1977–1981). Bil je 
tudi poslanec zvezne skupščine SFRJ v 
letih 1969–1975.
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Nika Čok

PESMI 
Priporočene za objavo na 47.  literarnem natečaju revije Mladika

I.

Kdo sem,
ko moje srce
zbadajo
črepinje
grehov,
nedorečenih
besed,
izgubljenih priložnosti …

I I .

Primi me za roko,
drži me, da ne utonem
v tem razburkanem morju
ŽIVJENJA …

…
Pa sem raje sama
v tem razburkanem morju
ŽIVLJENJA …
Tebe ni.
Sebe prepustim valovom
ŽIVLJENJA …

Ne vem, 
kam me bodo
zazibali …
Prisluhnem samo
njihovi želji, da ŽIVIM ...

I I I .

Stisnem se
v kepo pepela,
ki se počasi razlega
po zelenem Bregu
vse do zaliva
in gre v neumrljivo
neskončnost.

IV.

Je ptica z zlomljenimi
perutmi, ki še leti v
neskončnost …

V.

Hvala ti,
ker si,
ker veš, kaj sem,
in mi vedno,
s tem, da si,
objemaš in hrabriš SRCE.

V I.

Glej moje oči,
v njih boš uzrl
zamolčano bolečino

POPOLNOST

Kaj je življenje?

(Ne)mati,
ki objema željo po otroku
z nasmehom na ustih.

Mati,
ki objema svojega otroka
z nasmehom na ustih.

Vse, prav vse, je popolnost!

Življenje je popolnost!
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VRNITEV 
Prva nagrada za prozo na 48.  literarnem natečaju revije Mladika

 Manka Kremenšek Križman

Naredim si kavo. Šalico odnesem na balkon in 
sedem na pleten stol. Zelo svetlo je. Vse okoli mene 
se zdi kot žareča kulisa, nekaj trenutkov rabim, da 
se oči privadijo. Za vekami čutim pekočo bolečino. 
Že nekaj noči ne spim dobro. Napeta sem. Zaradi 
vsega, zaradi poti.

Gledam most, skušam se pripeti na to tukaj. Tuj 
mi je. Bližji mi je Nordbrücke ali pa Reichbrücke in 
Steinitzsteg … Vsak dunajski most čez Donavo mi 
je bližji kot ta čez Drino. Zlate luske vode trepetajo 
v soncu. V sebi iščem občutek že videnega, že doži-
vetega. Mimo hotela, v katerem bivam, čez ta most, 
ob tej reki sem hodila sedem let. To naj bi bila moja 
reka. In moj most. Tukaj sem se rodila, tukaj sem 
preživela otroštvo, precejšnji del otroštva, srečnega 
otroštva, ja, srečnega, srečnega … Srečnega! To si 
dopovedujem ves čas, vse od dneva, ko sem se od-
ločila, da se bom vrnila. 

Za odločitvijo je želja, da bi se lahko poistove-
tila z nekim prostorom, spet poistovetila, izvedela, 
kdo sploh sem, dobila nazaj nekaj, kar sem pred 
leti izgubila, kar se je v času mojega bivanja v tuji-
ni zabrisalo. Prej sem živela tukaj, zdaj živim tam. 
Spadam sem ali tja? Sem. Tja. Kam, torej? Sem in 
tja. Res? Tisto, kar me določa kot osebo, je poveza-
no z minljivim prostorom. Živela sem v državi, ki 
je razpadla, se znašla v drugi … Katera od obeh je 
bolj moja? Je tukaj sploh še kaj mene? Moram izve-
deti. Moram. Dolgo sem zbirala pogum za vrnitev. 

Ko popijem kavo, se stuširam in si oblečem ne-
beško modro poletno obleko, potiskano z drobnimi 
rumenimi rožami. Kupila sem jo prav za to prilo-
žnost. Zaklenem sobo in se spustim po stopnicah 
v pritličje. Za pultom stoji receptorka in pregleduje 
neke papirje. Ko pridem do nje, me pozdravi v srbo-
hrvaščini. Preseneti me. Kako vendar ve? Pomislim, 
da je ob mojem prihodu v potnem listu verjetno 
opazila, da imam dva priimka, dekliški in možev, 

Halilović – Gruber. Ima me, da bi jo vprašala, ali je 
veliko takih, ki se vračajo od bog ve kod in prespijo 
v tem ali katerem drugem hotelu. S svojim in tujim 
priimkom. Z aktivnim znanjem vsaj dveh jezikov. 
Srbohrvaščine in nemščine. Srbohrvaščine in an-
gleščine. Morda švedščine, danščine, francoščine. In 
vedno srbohrvaščine. Oprostite, gospodična, koliko 
tujih jezikov smo se Bosanci naučili v minulih letih? 
Če bi se vrnili vsi, ki so se razbežali po svetu, bi tukaj 
nastal Babilon, mesto ljudi, ki so si pod prisilo ogle-
dali svet in se pod prisilo naučili tujih jezikov. 

Zunaj me objame vročina. Hodim po ulicah, ki 
jih ne prepoznam. Ničesar ne prepoznam. Nikjer 
ni nobene oporne točke, ob kateri bi se spomni-
la česarkoli. Spomnim se samo mostu in reke. Kot 
bi bil Višegrad samo to, ta reka in ta most. Moja 
roka v očetovi. Zima je. Zelo je mrzlo. Mi trije, jaz, 
oče in mama, stojimo na mostu in nekoga čakamo. 
Opazujem reko, ki teče pod nami. Zelo počasna 
je, veliko počasnejša kot poleti. In svetlejša, bleda. 
Bleda kot nebo in gosta kot olje. Ob bregovih se 
voda strjuje v led. Zebe me, čeprav imam volnene 
rokavice. Svojo dlan potisnem v očetovo. Njegovi 
prsti se ovijejo okoli nje, začutim toploto. Je kot bi 
imela dve rokavici.

Med prsti stiskam list papirja, na katerem imam 
napisan naslov, ves zmečkan je že. V bistvu ga 
sploh ne potrebujem. Na pamet poznam imena 
ulic, ki vodijo od hotela do bloka, v katerem smo 
živeli. Drži se reke, si ponavljam. Potem zavij levo 
na ulico Palih boraca. Hodi kakšnih petdeset me-
trov in se obrni desno. Ko si na Drugi podrinjski 
pojdi naravnost, nato zopet zavij desno. Ulica Ni-
kole Tesle. Po njej do čevapdžinice Arsići. Prečkaj 
most čez Rzavo in hodi po ulici Užićkog korpusa 
do osnovne šole Vuka Karadžića.

Nekaj časa hodim ob reki. Vsake toliko pogle-
dam nazaj, proti mostu in ocenim razdaljo, ki sem 
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jo naredila. Vse je lepo urejeno. Čisto. Novo in čisto. 
Nove klopi, novi tlakovci. V nekem članku na spletu 
sem prebrala, da so leta 2008 obnovili ta del nabrež-
ja Drine, s čimer naj bi mestu vrnili turistični sijaj. 
V komentarju pod člankom je nekdo napisal: Kako 
boste vrnili mestu sijaj, če je pa mesto mrtvo in brez 
perspektive? Najprej morate dobiti ljudi, ki ga bodo 
imeli radi, šele takrat bo zasijalo. Samo kje jih boste 
dobili, ko pa so jih pobili ali pa so se razbežali?

Zavijem desno, v notranjost. Ulica padlih bor-
cev. Sprašujem se, ali je ulica dobila ime po dogod-
kih v zadnji vojni leta 1992, ali po tistih v drugi 
svetovni? Lahko bi ga dobila tudi po padlih v prvi 
svetovni vojni. Vse vojne so mesto puščale v ru-
ševinah. Ruševine bi bile lahko zaščitni znak tega 
mesta. In v rdeče prebarvan kamniti most Mehmed 
Paše Sokolovića. 

Loki mostu so se lomili ob umikih avstro-ogr-
ske, srbske in nemške vojske. Nadomeščale so jih 
jeklene konstrukcije. Po koncu vojn so kamnite 
loke vedno znova spet sestavili. Za naslednje bit-
ke. Danes je zaradi monumentalnosti in edinstve-
ne elegance enajstih kamnitih lokov most vpisan v 
UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine. 
Lahko bi bil vpisan tudi v seznam najbolj krvavih 
prizorišč spopadov. Kamnite loke je mogoče po-
novno sestaviti. Kaj pa ljudi? 

Prihajam v ožje središče mesta. Vse mi je še ve-
dno tuje. Mogoče se je videz ulic, trgov, trgovin in 
hiš tako zelo spremenil, da ne prepoznam ničesar. 
Mogoče je veliko obnovljenega ali zgrajenega na 
novo. Kot nabrežje Drine. Ni več sledov vojne, vsaj 
ne očitnih, nič ni v ruševinah, nič ni požgano. Sku-
šam prepoznati razliko med prej in zdaj. 

Dobro sem se pripravila. Doma sem več tednov 
prebirala članke na internetu, si ogledovala foto-
grafije mesta in okoliških krajev, brala o zgodovi-
ni Višegrada, na YouTubu gledala dokumentarne 
oddaje o etničnem čiščenju, posilstvih, poslušala 
pričevanja preživelih v zadnji vojni. Toliko je tega 
… Pomlad in poletje 1992, med 1.000 in 3.000 bo-
šnjaških žrtev. Mnoge je odnesla Drina. Tiste sive 
kepe v reki neke noči … Mama mi je, ko sva preč-
kali most, na moje vprašanje kaj plava na reki od-
govorila, da so to labodi, ki spijo. Niso bili labodi. 
Srečno, srečno otroštvo…

Fotografija, narejena ob dvajsetletnici genocida 
v Višegradu. Na njej je skupina Bošnjakov. Spre-
daj stojita ženski, pokriti z rutama in držita tran-
sparent z napisom: »Spomini ostajajo«. Jaz se ne 
spominjam ničesar. Vedno, ko se hočem v mislih 

približati dnevu našega bega iz Višegrada, udarim 
ob zid. Vse je zbrisano. Bela lisa. Kolikokrat sem se 
spraševala, kako je to mogoče. Včasih so nastopila 
obdobja, ko sem mislila, da je bilo življenje v Bosni 
izmišljeno. Leta kasneje mi je postalo jasno, da je 
šlo za potiskanje. In da sem se morala zelo potrudi-
ti, da sem pozabila. 

Hodim proti šoli Vuka Karadžića. Vedno bliž-
je sem, do tja je še kakšen kilometer. Malo me je 
strah. Ne, obupno me je strah. Ne vem česa, toda 
strah me je. Mogoče tega, da je vsa tista groza, o 
kateri sem brala na spletu še vedno tukaj, da se bo 
naenkrat pojavila pred menoj v ne vem kakšni obli-
ki. Srečno, srečno otroštvo…

Opazujem obraze ljudi, ki hodijo mimo mene. 
So doživeli kaj od tistega, o čemer sem brala? Žen-
ska srednjih let, na primer, ki vstopa v trgovino? 
So njeni še živi? Se tudi ona spominja tistega časa 
tako pogosto, kot se ga je spominjala moja mama? 
Včasih, ponoči sem jo slišala jokati. Ko je odšla v 
kopalnico, odprla pipo in si umila obraz, je bil to 
znak, da je za tisto noč končano. Po tistem še dolgo 
nisem mogla zaspati. 

Ali je to, da živiš tukaj, med temi hišami bolj 
boleče, kot če bi živel drugje, nekje v tujini, od-
maknjen od tega kraja? In starec, ki sedi na klopi 
in kadi … Kaj je počel med vojno? Se je boril? Na 
čigavi strani? Je naš? Vaš? Njihov? Kako je s tem? 
Kako je živeti poleg nekoga, v katerega si pred dvaj-
setimi leti meril s pištolo, ga brcal, posiljeval, za-
sramoval? Lahko ponoči spi? Ker jaz velikokrat ne 
morem. Jaz velikokrat sanjam. Sanjam prekleto vo-
žnjo z vlakom. Strpali so nas v vagone. Preveč nas 
je bilo, očetu ni uspelo … Tistikrat sem ga videla 
zadnjič. Sovražim vlake. Dve mlajši ženski mojih 
let se o nečem zavzeto pogovarjata. Leta 1992 sta 
bili stari šest, sedem let. Ali tudi onidve sanjata o 
tistem času? Kakšni so njuni spomini? 

Ima me, da bi se vrnila nazaj v hotel. Ni mi tre-
ba tja. Nihče me ne sili v to. Zakaj sploh grem? Ne, 
moram. Enkrat moram zakorakati v ta svoj strah. 
Moram izvedeti … Ta vročina … ko vsaj ne bi bilo 
tako vroče … Nekaj deset metrov pred seboj zagle-
dam kavarno in pomislim, da bi se ustavila in vse 
skupaj še enkrat premislila, odmaknila od sebe pro-
stor, s katerim se moram soočiti, prelisičila čas, ga 
razvlekla, podaljšala, samo še malo, še čisto malo … 

Ob vhodu stoji moški pri kakšnih petdesetih in 
me opazuje, kako se približujem. Med ustnicami 
mu dogoreva cigareta. Neprijetno mi je. Gleda me 
na način, kot bi videl skozme, se mi zdi. Oklevam. 
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Vseeno sedem za prazno mizo blizu vhoda. Pristo-
pi k meni, naročim mineralno vodo in kavo. 

»Turško ali espreso?« vpraša. 
»Turško,« rečem. 
Globoko vdihnem. Ko se vrne z naročenim na-

vrže:
»Vi pa niste od tukaj, kaj?« 
»Nisem,« odgovorim.
Pravzaprav je vprašanje smešno, ker me je na-

govoril v srbohrvaščini. Torej ve, da sem »naša«. 
»Naša« vsaj po jeziku, drugače pa … Ne, saj ne ve, 
ne more vedeti. Pričakujem, da me bo vprašal od 
kod sem, toda moški ne vpraša. Reče samo:

»Takoj se vidi, da ste prišlek.« 
Imenuje me prišlek. Ne reče tujka. Ne reče tu-

ristka. Reče prišlek. Zveni še bolj tuje, kot če bi re-
kel, da sem tujka. 

»Po čem sklepate, da nisem od tukaj?« vprašam.
»Tisti, ki so od tukaj, si stvari ne ogledujejo. Ti-

sti od tukaj jih niti opazijo ne več. Vi pa … Vam je 
vse to novo, tako se zdi.«

Razmišljam o tem, kar je rekel. Rada bi ga še kaj 
vprašala, na primer kako je živeti v tem mestu da-
nes. Rada bi ga vprašala, kaj se mu je dogajalo med 
zadnjo vojno. Morda je bil vojak. Mogoče so mu 
pobili svojce, požgali hišo, mogoče je on pobijal 
druge. Koliko jih je pobil? Je štel? Je imel možnost 
oditi iz mesta? Je kdaj pomislil, da bi živel drugje? 
Morda nima druge izbire in mora sprejeti stvari ta-
kšne, kot so. Mogoče pa ima to tukaj rad, vsemu 
navkljub? Ker se je tukaj rodil, ker je tukaj njegov 
dom ali ker preprosto ne pozna drugega. 

Ničesar ne vprašam. Kako naj ga vprašam kar-
koli od tega? Lahko bi zvenelo žaljivo, pomilovalno, 
pokroviteljsko, preveč zvedavo, naslajajoče, nepri-
merno, kaj jaz vem. Vse to, ta situacija me spominja 
na nek dokumentarec, ki sem ga videla na televiziji. 
Prikazoval je turiste, ki so si prihajali ogledovat Au-
schwitz. Pri vhodu, kjer nad črnimi železnimi vra-
ti visi napis Arbeit macht frei so delali selfije, jedli 
sendviče, skratka počeli stvari, ki jih tam ne bi smel 
početi. Ne moreš ob vhodu v koncentracijsko tabo-
rišče jesti sendviča, to preprosto ne gre. 

Slabo mi je, čutim, kako mi razbija srce. V krat-
kem času sem popila preveč kave. Na dušek izpra-
znim kozarec mineralne in zahtevam račun. 

»Osnovna šola Vuka Karadžića?« vprašam samo 
zato, da nekaj rečem. 

Z roko, v kateri mu dogoreva cigareta, pokaže 
čez cesto. 

»Samo naravnost,« reče.

Bolj ko se oddaljujem od središča mesta, manj 
urejene so hiše, manj pološčene. Delujejo revno, 
utrujeno, barve fasad so utrujene, zbledele. Ulica 
je prazna. Čutim, kako mi po hrbtu polzijo potne 
kaplje. Prečkam cesto, na drugi strani ob hišah je 
senca. Hodim naprej, ves čas naprej. Na vzpetini 
zagledam stavbo brez oken. Gola, neometana, z lu-
knjami namesto oken. Zraven je še ena. To ni več 
hiša, to je pol hiša. Od nje je ostala le polovica, dru-
ga polovica je v ruševinah, zgorela, črna. Pričevalci 
mojega otroštva. Srečnega … Če priprem oči, spo-
minjajo hiše na ogromne črne vrane, ki so posedle 
po travniku. Pokrpali ali na novo zgradili so le turi-
stično srčiko mesta, ostalo pa … Ponekod so luknje 
od šrapnelov zamazane, da dajejo hiše videz, kot bi 
imele ošpice. Srečno otroštvo! Srečno! Srečno!

Velika zgradba šole, šolsko igrišče. Naprej in po-
tem levo in še malo naprej … To je to. Prispela sem. 
Začenjam prepoznavati okolje. Grozd blokov, ki so 
vsi enaki, vsi štirinadstropni, vsi zgrajeni konec 
šestdesetih, daje videz dotrajanosti, proletarskosti. 
S fasad se lušči omet, tudi klopi pred bloki bi bilo 
potrebno prebarvati in zamenjati stare, zbledele 
zabojnike za smeti z novimi. Zelenice ob stavbah 
že nekaj časa niso bile pokošene, šopi porumenele 
trave dajejo občutek zapuščenosti. Kot da ljudem, 
ki živijo tukaj, ni mar, kot da jim je vseeno, kako 
živijo, kot da vse to ne pripada njim, kot da so tu le 
začasno. Začasno mesto. 

Ob strani je manjše otroško igrišče s peskovni-
kom in nekaj gugalnicami. Hodim skozi majhen 
park, v katerem rastejo tri platane in smreka. V 
mojih spominih segajo platane in smreka strašan-
sko visoko. V resnici niso tako visoke. Pravzaprav 
je vse manjše, razdalje med bloki so krajše. 

Obstanem. Moj blok. Trije vhodi. Nad zvonci ob 
prvem vhodu je pribita zelena tabla. Ulica Vojvode 
Putnika 58. Pogledam navzgor. V četrtem nadstro-
pju je tisti balkon. Zdaj je zastekljen, prej ni bil. Prej 
sem se lahko oprijela ograje in z balkona spuščala 
letala iz papirja. Lahko sem pljuvala peške češenj in 
poskušala z njimi zadeti klop pred blokom, se na-
gnila čez ograjo in si ogledovala dogajanje na spo-
dnjem balkonu, kjer sta živela čika Jovan in tetka 
Zorica. Vrnejo se od nekod, bog ve kod, spomini 
na ta naš balkon. Od tam sem zelo rada opazovala 
psa na sosednjem dvorišču. Na balkonu je bila tudi 
majhna kad, v kateri sem se poleti kopala. Plastič-
no rumeno račko sem vozila sem in tja po gladini 
vode. Mama me je medtem umivala po hrbtu. Ob-
čutek ugodja in varnosti. Srečno, srečno…
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Tri stopnice do vhoda. Preletim priimke na 
zvoncih. Koliko jih je ostalo od prej? Vhodna vrata 
so priprta. Vstopim. Notri je hladno in temno. Po-
mirjujoče. Kot v cerkvi. Leseni nabiralniki. Kateri 
je bil naš? Stopnišče … Ta prizor … Zajamem sapo. 
Prvič se me nekaj dotakne, prvič zares. Stopnice so 
iz betonske mase, v katero so vdelani črni in beli 
kamenčki. In ograja. Tudi ta je enaka kot nekoč. 
Pod prsti znan otip plastike, ki prekriva kovino. In 
vonj … V stopnišču je še vedno enaka mešanica 
vonjav po hrani, ki se kradejo izpod vrat stanovanj 
in vonja po vlagi, ki riše madeže po kotih nad sto-
pniščnimi okni. V času kosila je bilo vse to inten-
zivnejše. Vzpenjam se. Slišim topotanje otroških 
nog. Tečemo iz zgornjih nadstropij v spodnja. Za 
nami se odpirajo vrata stanovanj. 

»Tiše, otroci, tiše!«
»Joj, kaj bo z njimi! Tako živi so,« zmajujejo glave. 
To nas zabava, naše kričanje in topotanje posta-

ne še glasnejše, še bolj objestno. Prvo nadstropje. 
Nekoč so tu živeli Vlašići. Slađana in Mirjana, sestri, 
kakšno leto ali dve mlajši od mene. Na zgornji sto-
pnici, pred vrati njihovega stanovanja smo najraje 
posedali kadar je bilo zunaj vroče ali je deževalo, si 
izmenjevali stripe in delali načrte, kaj bi počeli. Mi-
lan, Mirjana, Slađana, Nermin … Emel, ki je že ho-
dil v šolo, nam je bral. Včasih sem na tleh v razpore-
ditvi kamenčkov iskala vzorce živali ali predmetov. 
Čisto ob ograji bi moral biti … Sklonim se, iščem, 
najdem. Na tistem mestu so kamenčki razporejeni v 
obliki majhnega psa. Lahko bi bilo tudi kaj drugega, 
toda mene spominjajo na psa. Čas srečnega otro-
štva … Srečnega, o, kako srečnega.

Povzpnem se v drugo nadstropje pa v tretje in v 
četrtem obstanem pred vrati, ki so bila nekoč naša 
vrata. Zdaj so drugačne barve. Bele. Naša vrata so 
bila svetlo rjava. Črna ploščica ob zvoncu. Ne plo-
ščici piše Ristić. Stojim tam in ne vem, kaj bi. Lah-
ko bi pozvonila. Vrata bi se odprla. Predstavila bi 
se. Povedala, da sem pripotovala iz Avstrije, ker bi 
rada … Kaj? Videla svoj nekdanji dom? Jim razlo-
žila, kako sem z balkona, ki je zdaj njihov, gledala 
na dvorišče, kjer je v bila v kotu uta in v uti pes? 
Jim povedala, da obstajala dva psa, ki sta mi nekaj 
pomenila. Tisti na stopnici v prvem nadstropju in 
oni na dvorišču. Z njima je bil zakoličen moj mali 
teritorij. Naj rečem to? Me bodo prijazno povabili v 
stanovanje in mi skuhali kavo? Me vprašali, kako je 
bilo nekje daleč stran začeti od začetka in kaj to po-
meni? ‚Gospa, kako je začeti še enkrat med ljudmi, 
ki jih nisi še nikoli videl, ki govorijo jezik, ki ga sam 

ne razumeš, ki imajo drugačne navade, drugačno 
vero?‘ Ne bi znala odgovoriti. In jaz? Bi jih vprašala, 
kako so si lahko ustvarili dom nekje, kjer so prej ži-
veli drugi ljudje? Kaj je tisto, kar naredi dom dom? 
So to fotografije po stenah? Zavese? Vaza s cvetjem? 
Je tako preprosto? Kaj sploh pričakujem?!

‚Pozvoni, zato si prišla sem,‘ si prigovarjam. 
Srečno, srečno … V sebi se vsa tresem. Moram se 
prisiliti, da dvignem roko. Spustim jo. Ponovno ste-
gnem, dotaknem se zvonca. Srečno, prekleto, tako 
srečno! Pozvonim. Nič. Pozvonim še enkrat. Nič. 
V tistem v ključavnici sosednjih vrat zaškrta ključ, 
vrata se odpro. Ven stopi moški srednjih let. 

»Tražite Ristiće?« vpraša. Ne poznam ga. Mogo-
če ga samo ne prepoznam.

»Da.«
»Svake nedelje idu kod svojih u Donju Lijesku. 

Dođite sutra poslije podne. Oko četiri se vraćaju sa 
posla.«

Zahvalim se, se obrnem in se spustim po sto-
pnišču navzdol. Moški mi sledi. Ko sva zunaj, mi 
pokima v pozdrav. Kaj zdaj? Sedem na klop pred 
blokom. Nikjer ni nikogar, moški se oddaljuje. 
Vročina pritiska. Razmišljam o Ristićih. O njih sem 
v dveh, treh stavkih izvedela kar nekaj. Vem, da jih 
je več. Ne gre samo za njega, ali samo za njo. So 
družina? Vem, da imajo sorodnike v Donji Lijeski, 
ki jih obiskujejo vsako nedeljo. Vem, da hodijo v 
službo in da so po četrti uri običajno doma. Vem, 
da okna njihovega stanovanja gledajo na jug, vzhod 
in sever. Na severni strani je hiša z dvoriščem. Na 
dvorišču je nekoč stala uta in v njej je živel črn pes. 
Rada sem ga imela.

Jutri po četrti bi lahko spet poskusila. Bom 
lahko uhodila to pot? Se navadila nanjo? Ponov-
no navadila? Vse je stvar navade. V kolikem času 
uhodiš pot? Koliko časa potrebuješ, da se navadiš 
na drugačen ritem ulice? Koliko časa rabiš, da se 
navadiš na mesto, v katerem ne moreš nikogar ni-
česar vprašati, ne da bi te bilo strah odgovora? Bo 
en teden, kolikor nameravam ostati, dovolj?

Osnovna šola. Ulica Nikole Tesle. Stopam 
po isti poti kot prej in kot že ničkolikokrat pred 
tem. Spet kavarna v kateri sem pila kavo. Moški 
stoji pred njo v enaki pozi, naslonjen na podbo-
je vrat, med ustnicami mu dogoreva cigareta. V 
bistvu je celo mesto kot ta moški, ki mu, na vi-
dez nezainteresiranemu visi iz ust čik. Zdaj si ne 
ogledujem ničesar več. Vse je zamrznjeno, otr-
plo zaradi vročine ali česarkoli že. Ja, jutri bom 
ponovno poskusila.



ANTENA

MLADIKA  2-3 • 2020  |  41

V  K ANAD I  J E  UMR L  DR .  F R ANC  HABJ AN
Po dolgi bolezni je v Torontu 29. februarja preminil 

javni delavec Franc Habjan. Rodil se je 2. januarja 1924 v 
Mostah v Ljubljani. Med vojno je bil domobranski poroč-
nik, po njej pa je do leta 1955 živel v sedanjem zamejstvu 
kot profesor telovadbe na naših šolah. Na tržaški univer-
zi je končal ekonomijo. Leta 1949 se je oženil z Mihajlo 
Bitežnik iz družine znanega goriškega politika in leta 
1955 sta s sinčkom in v pričakovanju hčerkice emigrirala 
v Kanado. Tam je opravljal različne poklice, na koncu 
kot višji uslužbenec ontarijske vlade. Takoj se je vključil v 
slovensko javno življenje v Torontu na verskem, kultur-
nem, publicističnem in gospodarskem področju, saj je 
bil med vodilnimi laiki v župniji Marije Pomagaj, med 
pobudniki tamkajšnje slovenske skavtske skupine, v 
odboru Krekove hranilnice in posojilnice, med ustanov-
nimi člani Svetovnega slovenskega kongresa in v vod-
stvu konference SSK za Kanado. Tesno je ostal povezan 
s Slovenijo, zagovarjal dialog, demokracijo in spravo, 
pogosto je obiskoval tudi Primorsko in se udeleževal 
študijskih dnevov Draga.

PR EŠER NOV E  NAGR ADE
Na predvečer dneva slovenske kultu-

re so v Cankarjevem domu v Ljubljani 
7. februarja vročili Prešernovi nagradi 
in šest nagrad iz Prešernovega sklada.
Za življenjsko delo sta veliko nagra-

do prejela 91-letni v Zagrebu živeči 
koreograf in baletni plesalec Milko 
Šparemblek ter fotograf Stojan Ker-
bler, ki se s fotografijo ljubiteljsko 
ukvarja že 60 let.
Nagrade Prešernovega sklada za 

“pomembne umetniške dosežke, ki 
so bili javnosti predstavljeni v zadnjih 
treh letih pred podelitvijo in pomenijo 
obogatitev slovenske kulturne zakla-
dnice,”  pa so prejeli igralka Nina Ivani-
šin, glasbenik Luka Juhart, oblikovalec 
Nejc Prah, režiser Rok Biček, prevajal-
ka Suzana Koncut in kostumograf Alan 
Hranitelj.

NUK  I N  ZB I R K A  T I SKOV  ZUNA J  R EPUBL I K E  S LOV EN I J E
V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki je slovenska nacionalna in narodna knjižnica, se je 

pod vodstvom novega ravnatelja Viljema Lebana začela reorganizacija. V prenovi je tudi spletna stran.
Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije, ki sta jo v zadnjih desetletjih vodili prej dr. 

Rozina Švent, nato Helena Janežič, ni več posebna enota NUK, ostaja pa v NUK in bo še naprej 
dostopna javnosti. Načrtujejo tudi, da bi jo ob koncu prihodnjega leta bolje predstavili v prenovljeni 
mali čitalnici. O zbirki lahko najdemo nekaj podatkov na spletišču NUK (https://www.nuk.uni-lj.si/
izpostavljamo/izseljenci).
Knjižničarka Helena Janežič je še naprej zadolžena za stike s Slovenci, ki živijo in ustvarjajo onkraj 

državnih meja, vendar zdaj ne dela več v značilni sobi, polni zamejskih in zdomskih publikacij, tem-
več v drugih prostorih kot sodelavka v Službi za prireditve in odnose z javnostmi.
Ker gradivo med Slovenci zunaj Republike Slovenije nastaja v čisto posebnih okoliščinah, bi bila 

učinkovitejša rešitev ohranitev posebne organizacijske oblike, ki bi imela kontinuirano na skrbi 
zamejstvo, izseljenstvo in zdomstvo. Potrebni so namreč dodatna skrb in občutljivost, specifično 
znanje in stalni, tudi osebni stiki. Omenjeni knjižničarki sta v zadnjih letih tudi z obiski v različnih 
državah marsikaj rešili tako za knjižno kot za rokopisno zbirko NUK. Ravno zdaj bi bilo potrebno to 
delo še okrepiti, saj nas med Slovenci po svetu zapuščajo vidni ustvarjalci prve in že tudi druge ge-
neracije, znanje slovenščine peša, z njo pa marsikje občutljivost za ohranjanje skupnega kulturnega 
bogastva v pisni obliki.
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SLOV ENSK I  KULTUR N I  P R OSTOR 
V  BESED I  I N  S L I K I
Glasbenik, publicist in kulturni organi-

zator Lovro Sodja je pri Društvu sloven-
sko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani, 
ki mu predseduje, izdal zbornik Slovenski 
kulturni prostor v besedi in sliki – regija 
Alpe Jadran 1957–2019. V njem je objavil 
1.552 povzetkov člankov, kritik, poročil, 
intervjujev in knjižnih recenzij slovenskih 
in tujih avtorjev, ki jih je v omenjenem 
obdobju zasledil v 63 medijih v Sloveniji 
in Avstriji. Poseben poudarek je posvetil 
Slovencem v Avstriji in Italiji.

PUSTOVANJA
Na 53. Kraškem pustu, ki je bil na 

sporedu 22. februarja na Opčinah, se je 
v sprevodu zvrstilo 5 vozov in 13 skupin. 
Prvo mesto med vozovi je odnesel Šem-
polaj, med skupinami pa Tržič.
Na 23. Sovodenjskem pustu naslednje-

ga dne pa je bilo 8 vozov in 11 skupin. Prvo 
mesto med vozovi je zasedel Štmaver, 
med skupinami pa so bile prve Poljane.
Slovenski zamejski pustni navdušenci 

so bili uspešni tudi na drugih prireditvah. 
Na sprevodu 16. februarja v Gorici je bil 
najboljši voz iz Šempolaja, najboljšo sku-
pino pa so predstavile Poljane.
Štmaverci so bili z vozom prvi tudi 22. 

februarja v Šempetru pri Novi Gorici.

UMR L  J E  BR UNO  LONGO
Poslovil se je še eden izmed vidnih 

predstavnikov politike zadnjega obdobja 
italijanske “prve republike”  v Furlaniji 
Julijski krajini. V Tržiču je 13. marca pre-
minil vidni voditelj Krščanske demokra-
cije Bruno Longo. Rodil se je sicer v Rimu 
11. avgusta 1935, vendar je kot geometer 
dobil službo v javnem sektorju in se nase-
lil na Goriškem ter se vključil v politično 
življenje v okviru Krščanske demokracije. 
Zastopal jo je v goriškem pokrajinskem 
in pa v deželnem svetu. V njem je bil tri 
mandate (1983–89), tudi kot odbornik in 
predsednik sveta. Bil je tudi deželni tajnik 
KD (1985–89).

SLOVO  DV EH 
KOROŠK I H  GL A SBEN I KOV

V teku treh tednov so koroški rojaki izgubili dva 
ugledna kulturna delavca, glasbenika, bivša pro-
fesorja na Slovenski gimnaziji in bivša dirigenta 
mešanega pevskega zbora Gallus v Celovcu.
Po težki bolezni je 21. januarja preminil prof. 

Jožko Kovačič. Rodil se je 23. oktobra 1946 v 
Podjerberku pri Št. Ilju ob Dravi. Obiskoval je Slo-
vensko gimnazijo in v Gradcu študiral slovenščino 
in glasbo. V gimnazijskih letih je igral klarinet v 
ansamblu Veseli študentje, v Gradcu vodil moški 
zbor študentov. Od leta 1971 do upokojitve je bil 
profesor glasbe na svoji nekdanji gimnaziji, na 
kateri je med drugim vodil zbore in instrumental-
ne skupine. V letih 1971–77 je vodil Mešani pevski 
zbor Jakob Petelin Gallus. Vodil je tudi domače 
zbore v Bilčovsu, Lipi in drugje. Za Krščansko 
kulturno zvezo je pripravljal koncerte Koroška 
poje, pri njej je tudi izdal 11 zvezkov zborovskih 
del Franceta Cigana. Tudi sam je priredil vrsto 
koroških ljudskih pesmi, izdal dva učbenika in več 
zbirk pesmi.
V noči na 10. februar pa je umrl škofijski kantor 

prof. Jože Ropitz. Rodil se je 16. aprila 1936 na Me-
tlovi. Gimnazijo je obiskoval na Plešivcu, semeni-
šče v Celovcu, v duhovnika pa je bil posvečen leta 
1960. Nato je bil kaplan v Pliberku in Starem Dvoru 
ter prefekt v Mohorjevem dijaškem domu. Od 
leta 1966 do 1969 je študiral cerkveno glasbo na 
Akademiji za glasbo in upodabljajočo umetnost na 
Dunaju. Po diplomi je bil imenovan za škofijskega 
kantorja. Postal je tudi podpredsednik avstrijske 
komisije za cerkveno glasbo. Ob sodelovanju v 
dušnem pastirstvu je bil do upokojitve leta 1997 
profesor verouka na dveh nemških gimnazijah. Is-
točasno je poučeval orgle na deželni glasbeni šoli 
in vodil seminar kantorjev na deželnem konserva-
toriju. Od leta 1970 do 1975 je poučeval glasbo na 
Slovenski gimnaziji, dolgo tudi pri šolskih sestrah 
v Št. Petru. Bil je tudi publicist in ploden skladatelj. 
Od leta 1984 do 2010 je vodil Mešani pevski zbor 
Jakob Petelin Gallus, s katerim je med drugim go-
stoval med Slovenci v Severni in Južni Ameriki ter 
Avstraliji ter posnel več kaset in zgoščenk. Posneti 
sta bili tudi njegovi dve veliki skladbi, ki sta nastali 
v sodelovanju s pisateljem Alojzom Rebulo: Reke 
mojega življenja in Žena – mati.
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UMR L  J E  ZGODOV I NAR  DR .  DUŠAN  B I BER
Na ljubljanskih Žalah so 18. februarja pokopali zgodovinarja dr. Dušana Bibra. Rodil se je 25. maja 1926 

v Ljubljani. Kot dijaka klasične gimnazije so ga leta 1942 internirali v Gonarsu in nato Monigu, po italijanski 
kapitulaciji pa je bil v partizanih in v Trstu kot vojni dopisnik in propagandist. Do leta 1949 je bil časnikar 
pri Kmečkem glasu in Ljudski pravici. V času obračuna s kominformom se je znašel prej v zaporu, potem 
v umobolnici, Udba pa ga tudi kasneje ni izpustila iz oči. Leta 1957 je diplomiral, leta 1964 pa doktoriral 
iz zgodovine na ljubljanski univerzi. Od leta 1958 do 1974 je delal prej na Inštitutu za družbene znanosti, 
nato na Inštitutu za sodobno zgodovino v Beogradu. Od leta 1974 do upokojitve je bil znanstveni svetnik 
na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja (zdaj je to Inštitut za novejšo zgodovino) v Ljubljani. Preuče-
val je zlasti jugoslovansko-nemške odnose, stike med zahodnimi zavezniki in Titom ter partizani, obve-
ščevalne dejavnosti. Bil je prvi slovenski zgodovinar, ki je lahko sistematično preučeval arhivsko gradivo 
za obdobje druge svetovne vojne v nemških, britanskih in ameriških arhivih. O tem je obširno poročal v 67 
nadaljevanjih za zagrebški Vjesnik u srijedu v letih 1972–73, v obsežnem delu Tito – Churchill, strogo tajno, 
Zbornik britanskih dokumentov 28. maja 1943 – 21. maja 1945 (1981), v slovenskih in tujih zgodovinskih 
revijah ter na strokovnih zborovanjih. Več let je bil predsednik jugoslovanskega in podpredsednik medna-
rodnega komiteja za zgodovino druge svetovne vojne.

UMR L  J E  P.  F I L I P  R UPN I K
V bolnišnici v Šempetru pri Novi Gorici je 4. februarja umrl p. 

Filip Rupnik. Rodil se je kot Franc 8. februarja 1931 na Breznici 
pri Žireh. Med frančiškane je stopil leta 1951, v duhovnika pa 
je bil posvečen leta 1959. Deloval je na številnih postojankah 
v Sloveniji, Italiji in Avstraliji, nazadnje na Kostanjevici. V letih 
1986–95 je bil rektor Marijinega svetišča na Sv. Višarjah in po-
močnik v Žabnicah. Odhod iz Kanalske doline je bil boleč.

ZGODOV I NA  CER KV E 
NA  S LOV ENSK EM
Prof. dr. Matjaž Ambrožič je kot 

28. zvezek zbirke Priročniki TEOF 
na 640 straneh objavil univerzitetni 
učbenik za študente Teološke fakul-
tete Univerze v Ljubljani Zgodovina 
Cerkve na Slovenskem.

OSR EDNJA  P R OSLAV A 
V  TR STU

Skupno osrednjo proslavo 
dneva slovenske kulture sta krovni 
organizaciji Slovenska kulturno 
gospodarska zveza in Svet slo-
venskih organizacij 9. februarja 
priredili v Kulturnem domu v Trstu 
v sodelovanju z Deželnim sedežem 
javne radiotelevizijske družbe RAI. 
Posvečena je bila namreč 75-letni-
ci slovenskih radijskih in 25-letnici 
slovenskih televizijskih sporedov 
v sedanji deželi Furlaniji Julijski 
krajini. Prireditev z naslovom 
Dokler veter ne menja svojega 
jezika si je zamislila Marija Brecelj, režirala pa jo je Patrizia Jurinčič Finžgar. Pregled našega pesni-
škega ustvarjanja je predlagal Miha Obit, predstavljen pa je bil s pomočjo izvirne glasbe, recitacij, 
plesa in videoscene. Spregovorila sta ravnatelj deželnega sedeža RAI Guido Corso in pesnik David 
Bandelj. Nagrado obeh krovnih organizacij za življenjsko kulturno delo sta prejela dirigent Janko 
Ban in pesnik  Marko Kravos.

Nastopajoči na odru Kulturnega doma (foto www.ssorg.eu)
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K I P  I V ANA  R OBA
V Šempetru pri Novi Gorici 

so 7. februarja odkrili doprsni 
kip pesnika in pisatelja Ivana 
Roba (1908–43). Že leta 1994 
ga je izdelal Karel Putrih. 
Rob, ki so ga med vojno kot 
partizana ustrelili Italijani, se 
je sicer rodil v Trstu staršem 
iz Kreda, vendar se je družina 
kmalu preselila v Šempeter. 
Tam sta po njem poimenova-
na trg in osnovna šola.

MUŠ I ČEV I  R A ZSTAV I
V Mestni galeriji (Stadtgale-

rie) v Celovcu so 23. januarja 
odprli antološko razstavo 
kakih 230 del Zorana Mušiča 
(1909–2005) Faszination der 
Malerei (Fascinacija ume-
tnosti), ki bo na ogled do 3. 
maja. Del prikaza v oddelku 
Living Studio s kakimi 50 
deli na papirju, ki jih je Mušič 
daroval mestu Celovec leta 
1992, so že 1. marca zaprli. 
Kurator razstave je Siegbert 
Metelko. Do nje je prišlo v 
sodelovanju z bližnjo galerijo 
Magnet, kjer imajo prodajno 
razstavo Mušičevih del. Njen 
lastnik Wilfried Magnet je 
skupaj z Metelkom tudi uredil 
obsežno knjigo Zoran Music, 
Faszination der Malerei.
V Moderni galeriji v Lju-

bljani pa je kustos Marko 
Jenko pripravil razstavo 
Mušičevih del Obsojeni na 
upanje. Vanjo je uvrstil risbe 
iz Dachaua, ki jih je prof. 
Franco Cecotti odkril leta 
2016 v Trstu in jih hrani trža-
ški Muzej Revoltella, obogatil 
pa jo je z Mušičevimi risbami 
in slikami iz slovenskih zbirk 
na sorodno tematiko. Na 
ogled je do 3. maja.

SPOM I N  NA  M SGR .  STANKA  P R EMR LA
Na ljubljanskih Žalah sta 10. marca slovenski predsednik Borut Pahor 

in ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore odkrila spomenik msgr. Stanku 
Premrlu ob njegovem grobu. Oba sta poudarila zasluge tega duhovnika 
in glasbenika, ki je umrl pred 55 leti, pred 115 leti pa je uglasbil Prešer-
novo Zdravljico, ki je ob osamosvojitvi postala državna himna Repu-
blike Slovenije. Prof. Matjaž Barbo je navedel, da je Premrl napisal kar 
1200 cerkvenih in 800 posvetnih del. Spomenik je delo arh. Lucije Herle 
Poljanšek. Himno in nabožno pesem je zapel Duhovniški oktet Oremus.

POSLOV I L  S E  J E  M SGR .  F R ANC  BOL E
Umrl je eden najzaslužnejših stebrov povojnega katoliškega 

tiska in organizirane dobrodelnosti na Slovenskem. Ustanovi-
telj revije in založbe Ognjišče ter Radia Ognjišče in prvi direktor 
Slovenske Karitas msgr. Franc Bole je v izolski bolnišnici premi-
nil 18. februarja.
Rodil se je 9. avgusta 1932 v Koritnicah pri Knežaku. V duhov-

nika poznejše koprske škofije je bil posvečen leta 1958 v Lju-
bljani. V Postojni je bil v letih 1958–65 župnijski upravitelj in leta 
1965 je tam s kaplanom Silvestrom Čukom in z Bojanom Rav-
barjem začel izdajati župnijski list Farno ognjišče, ki  je  kmalu 
prerasel v versko revijo za mlade Ognjišče in najbolj razširjeni 
slovenski mesečnik (do 100.000 izvodov naklade). V Kopru, kjer 
se je nato ustalil, čeprav je še naprej deloval v dušnem pastir-
stvu, je s sodelavci začel izdajati še knjige, kasete, videokasete 
in zgoščenke.
Že leta 1960 je bil 15 dni v zaporu, ob izdajanju Ognjišča pa je 

imel še druge težave z režimom, zlasti zaradi odmevnih dobro-
delnih pobud. Leta 1968 je začel z romanji bolnikov in invalidov 
na Brezje. Ob demokratizaciji je lahko leta 1990 postal prvi di-

rektor Slovenske Karitas. 
Leta 1994 je v njegovi režiji 
zaživela prelomna medij-
ska novost za Slovenijo 
– Radio Ognjišče. Ni pa bil 
uspešen s projektom kato-
liške televizije. Msgr. Bole, 
ki je vedno iskal nove 
prijeme za oznanjevanje 
evangelija, zlasti med 
mladimi, je svoje zname-
nite odgovore na pro-
blemska pisma v Ognjišču 
objavil v dveh knjigah. 
Za svoje delo je prejel 
vrsto cerkvenih, civilnih in 
državnih odlikovanj.

foto O
gnjišče
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KOR OŠKA  POJ E  2 0 2 0
Tradicionalni osrednji kon-

cert Krščanske kulturne zveze je 
imel 8. marca naslov Luštno je 
vigred’. V Domu glasbe v Celovcu 
je nastopilo sedem glasbenih 
sestavov. Med koncertom so se 
spomnili obeh nedavno umrlih 
koroških glasbenih ustvarjalcev, 
Jožka Kovačiča in Jožeta Ropi-
tza, a tudi Jožeta Gašperšiča, 
čigar Venec koroških ljudskih 
pesmi, ki ga je napisal že leta 
1955 v Kropi, je pred nedavnim 
odkril njegov sin Egi, ženska 
zbora iz Sel in Krope pa sta ga 
tokrat krstno izvedla. Občin-
stvo sta pozdravila predsednik 
KKZ dekan Janko Krištof in 
novi celovški škof Jože Marketz. 
Združeni zbori in vsa dvorana 
so mu zapeli v pozdrav ljudsko 
Lipa zelenela je, koncert pa se 
je končal s spet skupnim petjem 
ponarodele Ob reki Dravci.

ZBORN I K A  O  BENEČ I J I
Trinkov koledar, ki ima svoje 

začetke v letu 1952, od leta 2000 
pa ga izdaja Kulturno društvo 
Ivan Trinko v Čedadu, je za leto 
2020 izšel na 225 straneh. Članke 
in razprave ter narečne literarne 
prispevke objavlja 26 avtorjev.
Goriški muzej Kromberk je 

svojo 43. številko Goriškega 
letnika v dobršni meri posvetil 
Benečiji, zlasti 150-letnici plebi-
scita, ki je bil v videmski pokraji-
ni leta 1866.

NEJC  ZAP LOTN I K  V  I TA L I J ANŠČ I N I
Znano delo alpinista Nejca Zaplotnika (1952–

83) Pot je izšlo v italijanskem prevodu tržaškega 
pisatelja, časnikarja in alpinista Dušana Jelinči-
ča pod naslovom La via pri založbi Versante Sud 
v Milanu. Prevajalec je za delo, ki je prvič izšlo 
leta 1981, prispeval tudi uvodno besedo.

6 0  L ET  ZSK P
“S spominom nazaj in pogledom naprej 1959–

2019”  – to je bil naslov prireditve ob 60-letnici 
Zveze slovenske katoliške prosvete 20. februarja 
v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Postavili 
so razstavo in pripravili kulturni spored. Slavnostni 
govor je imela predsednica ZSKP Franka Padovan.

UMR L  J E  A R H .  J UR E  V OMBER GAR
V Buenos Airesu je 4. 

februarja podlegel dol-
gemu bolehanju, ki se 
je začelo pred šestimi 
leti, ko ga je podrl avto, 
eden izmed najzaslu-
žnejših slovenskih jav-
nih delavcev v Argenti-
ni, glasnik krščanskih in 
narodnih vrednot arh. 
Jure Vombergar.
Rodil se je 21. aprila 

1940 v Ljubljani kot prvi 
izmed treh otrok dra-
matika Jože Vomber-
garja. Maja 1945 se je 

oče umaknil na Koroško in nato v Argentino, žena in otroci 
pa so se mu mogli pridružiti šele leta 1954. Od leta 1953 se 
je namreč ob združevanju družin legalno izselilo v Argentino 
še kakih 270 Slovencev. Med njimi je bila tudi njegova bodo-
ča žena Meta Debeljak, hčerka literarnega zgodovinarja in 
pesnika Tineta. V družini sta nato imela osem otrok.
Vombergar je doštudiral arhitekturo in se posvetil projek-

tiranju ter zelo mnogostranskemu delu v slovenski skupno-
sti. Kot arhitekt je postavil ali povečal tudi več slovenskih 
kulturnih domov, na primer osrednjo Slovensko hišo, ki jo 
je opremil še z reliefi, vitraji in mozaiki. Opremil je več deset 
slovenskih knjig in revij, zlasti za Slovensko kulturno akcijo. 
Učil je slovensko zgodovino na srednješolskem tečaju, bil 
več let v vodstvu zdomske Slovenske ljudske stranke in v od-
boru ter šest let predsednik krovne organizacije Zedinjena 
Slovenija. Sodeloval je v gledališkem in glasbenem življe-
nju. Vrsto let je urejal revijo Duhovno življenje, leta 2004 pa 
je izdal več kot 700 strani obsežni Letopis 1947–1997, 50 let 
slovenskega dušnega pastirstva v Argentini, torej podrobno 
kroniko verskega in kulturnega življenja povojne emigracije 
v Argentini. Ob 60-letnici njene naselitve pod Južnim križem 
ji je leta 2008 tudi posvetil avdiovizualni prikaz.
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UMR L  J E  B I BL I OTEKAR  M AR T I N  ŽN I DER Š I Č
Februarja je po daljši bolezni umrl bibliotekar, založnik 

in urednik prof. dr. Martin Žnideršič. Rodil se je 21. januarja 
1934 v Slovenski Bistrici. Študiral je v Mariboru in Novi Gorici, 
diplomiral na ljubljanski in doktoriral na zagrebški Ekonomski 
fakulteti. Najprej je bil časnikar, nato urednik pri Mladinski 
knjigi in Cankarjevi založbi, pozneje se je posvetil pedagoške-
mu delu in publicistiki. Knjižničarstvo je v Ljubljani predaval 
na Pedagoški akademiji, nato na Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo, končno na Filozofski fakulteti. 
Potem ko se je na frankfurtskem sejmu leta 1971 rodila za-
misel o Slovenskem knjižnem sejmu, je Žnideršič postal član 
njegovega prvega upravnega odbora ter slavnostni govornik 
na prvem knjižnem sejmu na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani leta 1972. Bil je tudi znamenit zbiralec miniatur-
nih knjig. Ob ostalih priznanjih je kot prvi leta 1999 prejel 
Schwentnerjevo priznanje za življenjsko delo na področju 
založništva in knjigotrštva.

NARODN I  DOM 
NA  EK R AN I H
Bliža se 100-letnica požiga Narod-

nega doma v Trstu.
Televizija Slovenija je 1. marca 

predvajala dokumentarni film Majde 
Širce o tem prelomnem dogodku in 
primorski zgodovini 20. stoletja pod 
naslovom Požig.
Italijanska javna radiotelevizija 

RAI je 100-letnici požiga posvetila 
dokumentarno oddajo v rubriki 
Passato e presente (Preteklost in 
sedanjost), ki jo vodi časnikar Paolo 
Mieli. Z njim so sodelovali zgodovi-
nar Guido Crainz in drugi. Na spore-
du je bila 11. marca na 3. mreži in pa 
na sporedih Rai Storia.

I Z  DELOVANJA  DR UŠTV A  S LOV ENSK I H  I ZOBR AŽENCEV
V okviru srečanj Društva slovenskih izobražencev smo 10. februarja praznovali dan slovenske 

kulture. Kot že vrsto let, smo na njem podelili nagrade literarnega natečaja Mladika. Odlomke 
nagrajenih del so prebrali člani Radijskega odra, slavnostni govor pa je imel Ivan Peterlin. Večer je 
obogatil Dekliški pevski zbor Igo Gruden iz Nabrežine pod vodstvom Mirka Ferlana.
17. februarja je bila predstavitev knjige "Gospod Leon Štrukelj in Tovarišija". O knjigi so sprego-

vorili njeni avtorji Ivan Čuk, Alenka Puhar in Aleks Leo Vest.
24. februarja je srečanje odpadlo zaradi izbruha korona virusa in so bila vsa srečanja ali priredi-

tve v deželi Furlaniji Julijski krajini prepovedana.
2. marca je bilo v Društvu ponovno srečanje in sicer s podpredsednikom občinskega sveta v 

Trstu Igorjem Švabom. Časnikar Matevž Čotar se je z njim pogovarjal o splošni politični sliki v Trstu, 
o proračunu in javnih delih.
Od 9. marca so vsa srečanja v Društvu do nadaljnjega preklicana v skladu z dekretom ministrske-

ga predsednika zaradi virusa Covid-19.

Ivan Čuk, Aleks Leo Vest, Alenka Puhar in Ivo Jevnikar (levo); Matevž Čotar in Igor Švab (desno)
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SPOM I N I  M SGR .  M AR I NA  QUAL I ZZE
Beneški kulturno verski štirinajstdnevnik Dom 

je v 4. letošnji številki (29. februarja) začel obja-
vljati spomine svojega odgovornega urednika 
msgr. Marina Qualizze Oj lepa Lenarska dolina, ki 
se začenjajo s poroko staršev 3. februarja 1940 v 
njegovem rojstnem kraju Sv. Lenartu (Podutani).
V isti številki pa je objavljeno tudi že 90. nada-

ljevanje izbora Giorgia Banchiga iz dnevniških 
zapiskov župnika Antona Cuffola. Njegovi veliko 
bolj izdelani zapisi iz vojnih dni so že dobro 
znani in dostopni v knjigi, dnevnik pa je Cuffolo 
pisal od leta 1927 do 1959. Sedaj smo pri ja-
nuarju 1935.

UMR L  J E  P.  L EOPOLD  GR ČAR
Priznani slovenski jasličar in večletni predsednik 

Društva ljubiteljev jaslic p. Leopold Grčar je 8. fe-
bruarja umrl. Rodil se je 13. maja 1939 v Ložah (Sv. 
Miklavž nad Laškim) kot Andrej. Med frančiškane 
je stopil leta 1954, v duhovnika je bil posvečen leta 
1965, dosegel je tudi doktorat iz teologije. Služ-
boval je na različnih postojankah, od leta 1989 na 
Brezjah. Bil je iskan spovednik, ljudski misijonar, 
35 let vodja Frančiškovega svetnega reda, organi-
zator Živega rožnega venca, voditelj frančiškanske-
ga marijanskega centra, član Marijinega dela, še 
zlasti pa ljubitelj jaslic. Bil je soustanovitelj Muzeja 
jaslic in avtor knjige Postavimo jaslice (2018).

TAKO  M I S L I M
V Kopru so 5. februarja predstavili novo knjigo 

tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. Pravzaprav gre 
za antologijo navedkov iz Pahorjevih del, ki jo je 
v 15 razdelkih uredil Zdravko Duša pod naslovom 
Tako mislim. Izdala jo je Mladinska knjiga. Poleg 
samega pisatelja je bil med udeleženci tudi mini-
ster za kulturo Zoran Poznič.

PR I MOR SKA  POJ E  2 0 2 0
Čezmejna, 51. revija Primorska poje se je za-

čela z nastopi v Vili Vipolže 28. februarja. Tokrat 
je posvečena skladatelju Stanku Premrlu. Letos 
se je prijavilo 220 zborov, ki naj bi nastopali na 
koncertih vse do 26. aprila, vendar je pandemija 
koronavirusa z ohromitvijo vseh javnih pobud 
kmalu prekrižala načrte prirediteljev.

NOVA  M I N I STR I CA  ZA  S LOV ENCE  V  ZAMEJ STVU  I N  PO  S V ETU
Državni zbor v Ljubljani je 13. marca z 52 glasovi za in 31 

proti potrdil novo, 14. vlado samostojne Slovenije, ki jo vodi 
predsednik Slovenske demokratske stranke Janeza Janša in 
je sad koalicije med Slovensko demokratsko stranko, Stranko 
modernega centra, Novo Slovenijo in Demokratično stranko 
upokojencev Slovenije. Nasledila je vlado Marjana Šarca, ki je 
sam odstopil z upanjem v predčasne volitve, a sta dve stranki iz 
njegove prešli v novo vladno koalicijo.
Med 16 ministri nove vlade je za vodenje Urada Vlade Repu-

blike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu odgovorna 
ministrica brez listnice, 42-letna zgodovinarka dr. Helena Jaklit-
sch, ki jo je predlagala Janševa stranka. Po očetu je Kočevarka, 
doma iz Novega mesta, strokovno in srčno navezana na Slo-
vence zunaj matične države. Nasledila je ministra Petra Jožefa 
Česnika iz Stranke Alenke Bratušek. Iz te stranke je tudi koroška 
Slovenka dr. Angelika Mlinar, ki je tako po kratkem času zapu-
stila ministrski položaj, ki ga je bila dosegla kot prva članica 
slovenskih narodnih manjšin. Pravzaprav je bil iz te stranke, tudi kratek čas, še en zamejski minister, 
Marko Bandelli s Tržaškega, ki pa že dolgo živi v Sloveniji.
Novi državni sekretar v Uradu je dr. Dejan Valentinčič iz Deskel, ki je univerzitetni predavatelj in je 

bil doslej sekretar na Uradu.
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NAGR ADE  M LAD I  ODER  2 0 2 0

Levo: projekt Večstopenjske šole Opčine " Igriva slovenščina"( 5.razred osnovne in prvi razred srednje šole 
Opčine/Prosek) - Božičnica; desno: Zvezde pomladi - Vesela pomlad in Miklavževa igrica - Finžgarjev dom

Levo: Skupina brez spomina - Radio Pirat; desno: DIZ Jožef Stefan -Timava, bela reka

Levo: Slovenski kulturni klub - Praznik mladinske ustvarjalnosti; desno: skupinska slika vseh nagrajenih skupin
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SKRIVNOSTI  IN BOGASTVO
SIMONOVEGA ZALIVA

Mojca Polona Vaupotič

Slovensko ribiško mesto Izola ščiti 
svoj zaliv z brezmejno modrino, dišeča 
obala podarja zavetje popotnikom, ki 
iščejo zavetrje. A na dnu zaliva, v sma-
ragdu dihajo še preživela skrivljena 
drevesa borovcev, katerih vonj skupaj z 
rožmarinom ustvarja tisto atmosfero, po 
kateri tako hrepenimo, zmeraj ko prispe-
mo v obmorske kraje. Morska mesta si je 
mogoče zapomniti še zlasti zaradi vonja 
ob zlivanju morja in zemlje; spričo moč-
nega duha po morski travi se začuti glo-
bina in teža morja in še tàko vsakdanje 
pristaniško mesto se spremeni v podobo 
izgubljene Atlantide. Ena od posebnih 
radosti teh mest je prav seznanjanje z 
njihovo zgodovino ter geografijo. Vsako, 
predvsem starejše obalno mesto ima 
spekter tovrstnih predstav. Stojnice na 
ulicah so tek zbujajoča razstava vonjav: 
morska bitja, ki dišijo po morski tra-
vi, zelenjava z vonjem po svojevrstni 
zemlji in sadje, ki sladko diši po soncu in 
vlažnem poletnem zraku. Podobno se je 
tudi majno mestece Izola rodilo na tako 
ugodnem položaju na severu Jadran-
skega morja, pred nevšečnimi vplivi iz 
odprtega morja. Že Rimljani so znali zelo 
dobro in premišljeno strateško izbirati 
lokacije, kje graditi.
Ob edinstveni naravi, obali in vsemu, 

kar je tukaj tako izjemno, se vprašamo, 
s čim pa se predstavljata kultura in 
družba tega dela slovenskega območja? 
Po čem sta prepoznavni? Nedvomno po 
svoji daljnosežni zgodovini, ki ji je med 
drugim pripomoglo prav starinoslovje. 
Tudi javne in zasebne zgradbe kažejo ne 
le določeno obliko moči, temveč tudi 

jasno predstavo sveta in svojstven način 
življenja, posameznika in družbe. O tem 
bogastvu lahko obiskovalec Izole veliko 
izve prav v arheoloških dosegih v Simo-
novem zalivu.  
Med Izolčani sicer vlada prepriča-

nje, da so temu naselju Rimljani pravili 
Alun ali Haliaetum, šele od srednjega 
veka pa je zaradi istoimenske cerkvice 
dobilo ime po sv. Simonu. Pravo ime 
tega območja sicer ni znano, saj o njem 
ni ohranjenih pisnih virov. Leta 2104 je 
bil v Simonovem zalivu izbran projekt 
»AS – Arheologija za vse« (AS - Archae-
ology for all. Revival of the Archaeolo-
gical park Simonov zaliv), pri katerem 
gre za oživljanje arheološkega parka v 
omenjenem zalivu. Voditeljica načrta 
je arheologinja izr. prof. dr. Irena Lazar. 
Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS 
UP se je za pripravo in prijavo projekta 
povezal znotraj Univerze na Primorskem 
z več članicami in še s tremi  slovenskimi 
partnerji, Občino Izola, podjetjem Arhej 

Arheološki park 
Simonov zaliv
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d.o.o. in Inštitutom za potapljanje in 
podvodne aktivnosti IPPA Piran ter s 
podjetjem Gagarin ltd. iz Islandije. Cilj 
področja Kulturna dediščina je ohranja-
nje, obnova ali restavriranje kulturnih 
spomenikov, dostopnih javnosti, ki pri-
spevajo k lokalnemu in regionalnemu ra-
zvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter 
prepoznavnosti lokalnega oziroma regio-
nalnega okolja. Namen projekta je tudi 

večja ozaveščenost in vedenje o pomenu 
ohranjanja kulturne dediščine, o njenih 
razvojnih možnostih in o posebnostih 
njenega vzdrževanja ter obnavljanja.
Vsekakor je zelo zanimiv zgodovin-

ski del tega območja, ki svojo pestrost 
pričenja takoj po ustanovitvi rimske 
kolonije Akvileja leta 181 pr. Kr., ko je 
velik del Istre prešel pod rimsko oblast. 
Proces romanizacije se kaže predvsem 
v intenzivnem poseljevanju priobalnega 
pasu in zaledja. Med take naselbinske 
sklope spada tudi rimska obmorska vila 

Arheologi pri 
delu in detajli 
mozaikov
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s pristaniščem v Simonovem zalivu, ki se 
kot arheološko najdišče omenja že v 16. 
stoletju. Prva arheološka izkopavanja 
so na tem mestu potekala že leta 1922 
in ob tem so prvič izmerili tudi ostanke 
pristanišča, katerega obseg znaša 7000 
m2. Pristanišče z dvema pomoloma, ki 
varujeta varen pristan, velja za tipično 
rimsko in je omogočalo pristanek plovil 
tudi ob močnejših vetrovih. Ob izko-
pavanjih so raziskovalci na več mestih 
naleteli tudi na ostanke antičnega 
 vodovoda. Ob vsem najdenem pa so 
tukaj še kompleksi vil, ki jih sestavljajo 
reprezentančni bivalni in gospodarski 
prostori. Te rezidence niso bile zgolj 
stanovanjske hiše, ampak pomembni 
gospodarski objekti, v sklopu katerih so 
prebivalci gojili ribe, školjke ter pridelo-
vali oljke, olje, vino in še kaj. 
Na podlagi več kot 100-letnih arhe-

oloških raziskav, predvsem v zadnjem 
obdobju, so leta 1999 najdišče v Simono-
vem zalivu razglasili za kulturni spomenik 
državnega pomena zaradi arheoloških, 
zgodovinskih, umetnostnozgodovin-
skih, naselbinskih, krajinskih in drugih 
izjemnih lastnosti. Arheološke najdbe so 
bile odkrite na površini štirih hektarjev, 
in sicer so razkrili ostanke obmorske rezi-
dencialne rimske vile (villae maritimae) z 
gospodarskim poslopjem ter že omenje-
nega pristanišča, ki skupaj predstavljata 
eno največjih posestev v tem delu Istre. 
Manjše najdbe s tega območja, kot so 
amfore, drugo posodje, jedilni pribor ter 
orodje, hranita Pokrajinski muzej Koper 
in piranski Pomorski muzej.
Največja posebnost vseh artefaktov 

pa so gotovo v rimski vili najdeni moza-
iki. Tlakovani so s črno-belimi »tessera-
mi« (kamenčki) neprecenljive vrednosti. 
Arheologi so odkopali pol metra ali še 
več debelo plast prsti in s tal pobrali 
približno 83 m2 črno-belega mozaika, ki 
je značilen za obdobje med 1. st. pred Kr. 
in 1. st. n. štetja. Sestavljen je iz kamenč-
kov, v povprečju celo manjših kot 1 cm2, 
ki so jih izkopavalci s kleščami lomili iz 
večjih belih in črnih kamnov. Na vsakem 
kvadratnem metru površine jih je bilo 

v povprečju skoraj 10.000. V sprejemni-
ci vile je bil mozaik sestavljen iz vsaj 
830.000 koščkov. Vzorec mozaikov upo-
dablja shemo štirikotnikov, obrobljenih z 

Potopljeni ostanki 
pomola, načrt 
pristanišča iz 
rimskega obdobja 
in letalski posnetek
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mrežo iz rombov in kvadratov, štirikotni-
ki so okrašeni z belimi štirikrakimi zvez-
dami ter s konkavnimi robovi. Figuralike 
v tem primeru ni mogoče zaznati.
Na enem delu najdišča so bili mozaiki 

v sklopu konservatorsko-restavratorskih 
del ohranjeni in konservirani na svojem 
izvirnem mestu, in situ. V drugem delu 
najdišča pa so bili zaradi slabše sestave 
tal in zastajanja podtalnice in deževnice 
v treh prostorih mozaiki v letih 2015 ter 
2016 dvignjeni. Poleg zastajanja vode, 
posedanja mozaikov ter negativnih 
vplivov plimovanja (gladina vode se 
je v 2000 letih dvignila za cca 1,5 m) je 
velik problem predstavljala naplavljena 
zemlja, ki se je vrinila med mozaične 
kocke in jih ločila od podlage. Zemlja je 
ločila tudi ostale sestavne plasti mozaič-
ne podlage (statumen, rudus, nucleus), 
zato je bilo dvigovanje mozaikov edina 
možna odločitev za njihovo prihodnjo 
ohranitev. Pred postopkom dviganja je 
bila narejena podrobna dokumentacija 
mozaikov in načrt povišanja, na kate-
rem so bile večje mozaične površine 
razdeljene v manjše, za vzdig primerne 
fragmente. Sledila je izdelava začasne 
zaščite iz lepila in gaze, rezanje mozai-
kov na manjše kose ter njihovo dviganje, 
nameščanje na lesene plošče in prevoz v 
restavratorske delavnice.
Omenjene impozantne najdbe iz pre-

teklega obdobja so prispevale k temu, da 
so v Simonovem zalivu odprli Arheološki 
park in s tem omogočili vstop obiskoval-
cem iz šol, napovedanim skupinam ter 
posameznikom. Na arheološkem najdi-
šču so namreč na ogled rimski mozaiki 
in ostanki bivalnih prostorov rimske 
obmorske vile, poleg pa je za ogled 
vzpostavljen še interpretacijski center. 
Pomemben del bogate rimske dediščine 
je tudi pristanišče, ki je še danes vidno 
pod gladino. Za ljubitelje potapljanja je 
pripravljen izbran program podvodnih 
ogledov. Gre za podvodno arheološko 
pot, ki pripoveduje svojo zgodbo na 
ostankih rimskega pristanišča.
Kar ustvari narava, nosi v sebi več-

nost, svojevrstno lepoto pa nam k temu 

kajkrat pridihne še arheologija. Ob 
takšni zgodbi pa lahko pride po nekem 
srečnem naključju do prepletanja, ki 
samodejno vpliva na naše estetske 
potrebe, kar ob tem oblikuje naš obču-
tek za lepoto. Na takšna naključja, na 
katera naletimo v naravi, naletimo tudi 
v starih mestih. Mesto kot organizem 
združuje človeške uspehe in dejanja, ta 
pa združujejo ljudi same. In ponovno 
se znajdemo med podobami, morskim 
vonjem, barvami, artefakti in ljudmi. 
Simonov zaliv je edinstvena priložnost 
za to dragoceno izkušnjo!

Od zgoraj: del 
vile Maritime; 
mozaični tlaki, 
izkopavanja med 
leti 1986-92



MLADIKA  2-3 • 2020  |  53

KULTUR A

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

PRIMORSKI  GLASBENIKI 
SKOZI  ČAS IN PROSTOR
IVAN GRBEC (1889–1966)

Franc Križnar

Slovenski skladatelj, publicist, etno-
muzikolog in pedagog Ivan Grbec se je 
rodil 23. junija 1889 v nekdanji tržaški 
vasi Škedenj, ki je danes že del mesta. 
Družina je bila kmečkega porekla in to v 
času kulturnega in še posebno glasbe-
nega prebujanja tedanje skupne države 
Avstro-Ogrske. 
Že pri devetih letih (1898) se je začel 

učiti violino, a je po komaj treh letih 
(1901) zaradi smrti svojega prvega uči-
telja in bratranca Lovra Sancina učenje 
prekinil. V letih 1904–8 se je šolal na 
magistralnih šolah v Kopru. Tu se je učil 
splošno glasbo pa tudi violino, klavir, 
orgle in petje. Med sošolci – Italijani, 
Slovenci in Hrvati – je kmalu prišlo do 
nacionalnih napetosti; tako med mladi-
mi kot med konservativci avstrijske vlade 
in dijaki drugih narodov. Vzniknile pa so 
med njimi tudi že čisto prave socialistič-
ne ideje. Posledice teh so bile socialne 
manifestacije kot na primer tista 1. maja 
1907. Med njenimi pobudniki in udele-
ženci je bil tudi Ivan Grbec, ki je leta 1908 
vodil eno izmed stavk. Po končanem 
učiteljišču v Kopru (1908) se je 19-letnik 
vrnil v rodni Trst, kjer je začel s prvim uči-
teljevanjem v Škednju. V letih 1910–1914 
se je učil harmonije, kontrapunkta, fuge 
in analize oblik po Riemannovi metodi 
z učiteljem Alojzijem Sancinom in nato 
do leta 1927 s skladateljem Antoniom 
Smareglio. V letih 1909–12 je učil v Ro-
janu pri Trstu in v šolskem letu 1912/13 
je ponovno prevzel učiteljsko mesto v 
Škednju. Tu je deloval vse do leta 1932; 
v tem obdobju je doživel konec Avstro-
-Ogrske ter vzpon fašizma. 

Leta 1926 je fašizem odredil ukinitev 
vseh slovenskih šol, društev in organizacij, 
slovenske učitelje pa so razkropili po vsej 
Italiji. Večina se je odločila zapustiti Trst 
ter poiskati zavetje v sosednji  Jugoslaviji. 
Tudi Ivan Grbec je odstopil od učiteljske 
službe, nekaj časa je poučeval zasebno, 
dokler se leta 1932 ni preselil v Zagreb. 
Tu je med drugim na Akademiji za glasbo 
vpisal kompozicijo in inštrumentacijo pri 
Blagoji Bersi ter leta 1933 diplomiral na 
pedagoškem oddelku.
S Srečkom Kumarjem sta v šolskem 

leta 1933/34 pričela izdajati Grlico in z njo 
sta posredno dvignila raven mladinske 
glasbe v celotnem takratnem jugoslo-
vanskem prostoru. Po dveh letih je revija 
prenehala izhajati, ker se je Grbec pričel 
seliti po šolah zunaj Zagreba: učil je v Vu-
kovarju (1934–35), Borovem (1936–37), 
kjer je ustanovil glasbeno šolo, in v Ba-
karju (1938–39), kjer je ustanovil godbo 
na pihala. Leta 1939 se je vrnil v Trst. Tu 
je od leta 1945 naprej učil in ravnateljeval 
v osnovni šoli v Škednju (le do leta 1946), 
krajši čas pa tudi Glasbeni matici. Vse do 
upokojitve leta 1954 je Grbec deloval kot 
učitelj: od 1. maja 1947 v Ricmanjah, od 
1. oktobra 1947 je bil spet v Škednju, od 
februarja 1949 je deloval pri Sv. Ani, kjer 
je bil tudi šolski upravnik; povsod seveda 
je njegovo delovanje zaznamoval nena-
vadni pevovodski in zborovodski naboj. 
Sodeloval je tudi s tržaškim radiem. Izdal 
je svojo glasbeno zbirko in ustanovil je 
mladinsko književno revijo Galeb (ta v 
Trstu izhaja še dandanes) in jo vodil vse 
do smrti. Umrl je v Trstu 24. septembra 
leta 1966, star 77 let.      
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Od mature leta 1908 je pričel pre-
pisovati ljudske pesmi in etnografsko 
gradivo Avstrijskega primorja (Škedenj, 
Trst, Škofije, Vipava, Postojna …) za 
obsežno zbirko Karla Štreklja Slovenske 
narodne pesmi I.-IV. (Ljubljana, Sloven-
ska matica, 1895–1923). Grbec je tudi še 
po tem letu nadaljeval s svojim na-
tančnim delom zbiranja ljudske glasbe, 
kar je bilo sicer izdano še po njegovi 
smrti (po naročilu Pavleta Merkùja). S 
skladateljevanjem, v začetku verjetno 
kot samouk, je Grbec pričel verjetno že 
med 1. svetovno vojno, v letih 1914–17, 
saj je njegov najstarejši rokopis datiran 
s februarjem 1916. Četrtega junija 1916 
je bila v tržaškem Narodnem domu 
uprizorjena njegova »otroška opera« 
z zborom v treh dejanjih V kraljestvu 
palčkov; enostavna glasbena pravljica, 

ki pa v sebi skriva očitno satiro proti av-
stro-ogrski avtokraciji. Delo je nastalo 
na libreto, besedilo Josipa Ribičiča. Ta 
odmevni dogodek je nastal med vojno 
in opozoril nase, saj je angažiral kar 40 
izvajalcev hkrati na odru. Predstava je 
imela velik uspeh. Ponovili so jo kar 
štirikrat, med drugim tudi v Ljubljani, 
na Hrvaškem, v Sloveniji in spet v Trstu. 
Delo je leta 1922 izšlo v tisku.
V povojnem času, sicer že od leta 

1917 naprej, je Grbčev dom v Škednju 
postal pravi kulturni center naselja. Ta 
je privlačeval razne slovenske umetnike 
iz okolice: iz Trsta književnike Josipa 
Ribičiča, Alberta in Karla Široka, piani-
sta Srečka Kumarja in Gito Bortolotti, 
violinista Mirka Logarja in Karla Sancina, 
pevko Avrelijo Sancin ter skladatelje 
Bredo Šček in Karla Pahorja, iz Gorice 
glasbenika Marija Kogoja, iz Tomaja pa 
še književnika Stana Kosovela s sestro-
-pianistko Karmelo in brata Srečka. 
Seveda je ves čas intenzivno nadaljeval 
(vse do svoje smrti) s komponiranjem.
Opus Ivana Grbca obsega okrog 35 

samospevov, 11 skladb za klavir, 117 
skladb za zbore (od tega 82 otroških!), 6 
otroških oper, 4 kantate idr. Nazadnje, 
že v »sakralni« temi, se je ukvarjal s kan-
tato za bariton in orkester Mornar (na 
ljudsko besedilo), ki bi bila po njegovem 
mnenju višek njegovega opusa. Grbčeva 
dela preveva klasicistično jasna oblika 
s formalno preglednimi romantičnimi 
lirskimi vsebinami. Svoj skladateljski 
jezik je po študiju kompozicije pri Anto-
niu Smaregliji in Blagoju Bersi zapolnil s 
kromatiko, že pripisani romantični liriki 
pa dodal še dramatiko.  
Z življenjem in delom Ivana Grbca so 

se doslej največ ukvarjali Luisa Antoni, 
Bogomila Kravos, Pavle Merkù, Aleksan-
der Rojc in nazadnje še Andrej Makor 
z monografijo Ivan Grbec. Pozabljeni 
profesor, ki jo je izdalo Kulturno društvo 
Ivana Grbca iz Škednja leta 2017. To je 
pravzaprav Makorjeva diplomska nalo-
ga, ki jo je pod mentorstvom zasl. prof. 
dr. Primoža Kureta leta 2014 zagovarjal 
na ljubljanski Akademiji za glasbo.

Ivan Grbec
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PO ITALIJANSKIH POTEH 
SLOVENSKIH POLITIČNIH BEGUNCEV
II.  del - Monigo

Erika Jazbar

Branje pričevanj in spominskih zapi-
sov na avtobusu je bilo prekinjeno, saj 
so dela za tretji vozni pas avtoceste A4, 
ki prisilijo voznike na počasno vožnjo 
po enem pasu, ta pa se kot črevo vije za 
več kilometrov, prizanesla s prometom 
in smo v bližino Trevisa prišli še pred 
predvideno uro. Zastojev, večjih ali 
manjših nesreč, ki so na tej prometnici 
vsakodnevna stalnica, na tisto Martino-
vo soboto ni bilo. Z branjem tekstov in 
razlago manj znanih poglavij slovenske 
preteklosti, ki se je pisala maja leta 
1945, je vožnja od Viška do Moniga pote-
kla kar hitro.
Slovesnost v Monigu je bila napove-

dana za 12.30. Pri avtocestnem izhodu 
sta nas pričakala tržaški Slovenec Saša 
Volčič, ki že štiri desetletja živi v Trevisu, 
in še Tržačanka Nada Marušič. Odtlej 
sta naši skupini stala ob strani ves čas, 
omogočila sta, da se je obisk lahko 

nadaljeval brez mučnih iskanj poti, po 
njuni zaslugi je vse steklo brez zamudnih 
zapletov, organizirala sta kosilo, nam 
spregovorila o značaju teh krajev in 
ljudi, ki tam živijo. 
V kasarno Cadorin v Monigo smo 

prišli še pred začetkom izrednega do-
godka, ki je bil predviden tistega dne in 
je bil usklajen z našim obiskom. Pred 
vojašnico so nas pričakali vojaki, trije 
avtobusi Slovencev so nemoteno šli 
skozi vhod vojašnice, parkirali, 130 ljudi 
je iz avtobusov izstopilo, pozdravil nas 
je major Stefano Silvia, ki je v večmeseč-
ni korespondenci z Ivom Jevnikarjem 
urejal zapletene in številne postopke, ki 
so omogočili obisk tako številne skupine 
pretežno tujih državljanov v delujoči 
strukturi italijanske vojske. Premikanje 
je bilo začrtano po točno določenih 
poteh, fotografiranje omejeno, vsakdo je 
prejel plastično razpoznavno izkaznico, 
ki jo je moral ob odhodu vrniti, vojaki in 
vojakinje so skrbeli, da so se trije avto-
busi Slovencev počutili sproščeno, pa 
čeprav je bila svoboda okrnjena.
Pred samim obiskom in postankom 

v kasarni, kjer je spomladi in poleti leta 
1945 živelo 20.000 beguncev različnih 
narodnosti, med katerimi je bilo tudi 
1.200 Slovencev, pa smo se peš podali 
spet ven, pred vhod v kasarno, kjer je bilo 
vse pripravljeno za slovesnost ob odkritju 
dveh plošč, ki so ju v štirih jezikih – itali-
janščini, slovenščini, hrvaščini in angle-
ščini – postavili na zunanji zid vojašnice v 
spomin na fašistično taborišče in povojni 
begunski val, ki je tu našel zatočišče. Na 
njej v slovenščini takole piše:

Vojaka pred 
spominsko ploščo 
na zunanjem zidu 
vojašnice Cadorin 
v Monigu
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V  spomin na f izično in moralno 
trpljenje internirancev

Julij 1942–september 1943 
Ta kraj je bil v času fašizma taborišče 

za slovenske in hrvaške moške in ženske 
civiliste. Približno dvesto je bilo žrtev, 
med njimi triinpetdeset otrok, zaradi 
podhranjenosti, mraza in bolezni.

1943 
Leta 1943 je bil nekaj mesecev tudi 

taborišče za vojne ujetnike

1945
Med majem in avgustom leta 1945 je 

bil taborišče za begunce iz vse Evrope. 
Sprejelo je približno 20.000 ljudi, tudi 
Slovence in Hrvate.

Vojašnica Luigi Cadorin 
in taborišče v  Monigu
Kasarna Cadorin, ki se nahaja v Mo-

nigu, je dejansko v predmestju Trevisa. 
Tu so tik pred drugo svetovno vojno za-
čeli graditi vojašnico, ki je bila mišljena 
za urjenje italijanskih vojakov, julija leta 
1942 pa so jo otvorili v čisto drugačne 
namene.
Do septembra leta 1943 je tu domo-

valo fašistično taborišče za civiliste iz 
Ljubljanske pokrajine, torej za Slovence, 
pa tudi za druge jugoslovanske narode, 
predvsem Hrvate. V Monigu je v trinaj-
stih mesecih delovanja, predvsem v zim-
skih mesecih, umrlo 230 ljudi, v glavnem 
Slovencev, od teh je bilo 50 mladoletnih 
oziroma otrok. Zaradi lakote, pod-
hranjenosti, šibkosti, bolezni, mraza. 
Nasilja ni bilo, ljudje so v teh stavbah in 
v mestni bolnišnici dobesedno shirali. 
Med žrtvami so bili predvsem tisti, ki so 
jih že šibke in bolne pripeljali iz tabo-
rišča na Rabu, kjer so bili pogoji nečlo-
veški. V taborišču pri Trevisu pa se je 
rodilo tudi 42 otrok. Skozi Monigo je šlo 
od osem do deset tisoč ljudi. Julija 1942 
so pripeljali tudi skupino 90 dijakov in 
40 profesorjev iz novomeške gimnazije. 

Monigo je bilo prehodno taborišče, med 
tovrstnimi kraji trpljenja, ki jih je premo-
gla kraljevina Italija, je veljal za sprejem-
ljivo strukturo.
Trevižani so fašistično taborišče po 

vojni zbrisali iz kolektivnega spomina, 
pa čeprav je bilo okoli njegovega delo-
vanja soudeleženih 800 ljudi. Ko je prišla 
leta 1965 delegacija iz Slovenije, da bi se 
poklonila 187 rojakom, ki so tu umrli, je 
bila zadrega gostiteljev velika. Posmrtne 
ostanke umrlih Slovencev so namreč 
pokopali v anonimno skupno grobnico. 
Javnost v Trevisu je šele v zadnjih 

letih začela gojiti spomin na nepriljublje-
no poglavje krajevne zgodovine, ki tudi 
drugod po Italiji, če le more, ne pride 

»V Monigu je v trinajstih mesecih 
delovanja, predvsem v zimskih 
mesecih, umrlo 230 ljudi,   
v glavnem Slovencev.«

Spominska plošča 
na zidu vojašnice 

v Monigu;
na naslednji strani: 

prof. Francesca 
Meneghetti 

in predsednik 
inštituta ISTRESCO 

prof. Amerigo 
Manesso
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na dan. Temeljna in zajetna 
raziskava je izšla pred sedmimi 
leti z naslovom Di là del muro, 
podpisala jo je Francesca 
Meneghetti, ki jo je kot višje-
šolska profesorica napisala v 
prostem času. Izdali so jo pri 
Inštitutu za zgodovino odpor-
niškega gibanja in sodobne 
družbe v Trevižanski krajini 
ISTRESCO (Istituto per la storia 
della Resistenza e della società 
contemporanea della Marca 
trevigiana), ki je bil tudi glavni 
pobudnik postavitve spomin-
ske table. Meneghettijeva je v 
knjigi obdelala tudi poglavje 
brisanja spomina, v mono-
grafiji pa so našle 
svoje mesto tudi 
strani, ki so vezane 
na povojno tabo-
rišče za begunce, 
ki je sprejelo tudi 
slovenske ljudi in 
bilo v ospredju 
našega obiska. 
Po koncu druge 

svetovne vojne 
je kasarna s svojimi zidanimi strukturami od maja 
do konca avgusta leta 1945 sprejela begunce, ki 
so bežali pred komunizmom. Prišli so iz različnih 
koncev, bili so različnih narodnosti, zbralo se jih je 
dvajset tisoč, med njimi je bilo okoli 1.200 Sloven-
cev. Z razliko od Viška so bili med njimi izključno 
civilisti, ki so v Veneto prišli po drugi poti, s severa 
oziroma iz Koroške, kamor 
so iz Slovenije pripešačili čez 
Ljubelj. Nekaj skupin Sloven-
cev, ki so maja 1945 pribežali 
na Koroško, so Angleži torej 
zares prepeljali v Italijo, kot 
jim je bilo obljubljeno. Dva 
tedna kasneje pa se je zgodba 
nadaljevala čisto drugače, 
slovenske vojake so namreč 
Angleži pospremili v drugo 
smer. Čeprav so jim pravili, 
da jih vlaki peljejo v Italijo, so 
v resnici šli v Jugoslavijo, kjer 
jih je čakala smrt.

A poglejmo podrobneje, kod 
je vodila pot slovenskih begun-
cev, ki so se znašli v Monigu. 
Podatki se pri različnih avtorjih 
sicer razlikujejo. V soboto, 12. 
maja 1945, je odpotovalo iz Be-
ljaka v Italijo od 900 do 1.200 slo-
venskih beguncev. 15. maja so 
dospeli v Monigo. Kasneje so v to 
taborišče prikapljali individual-
no še drugi, ki so bili v koroških 
taboriščih, ali pa so pribežali iz 
Slovenije. Med njimi sta bila npr. 
Tine Debeljak in Božidar Fink, 
ki je do Moniga prehodil 400 
kilometrov. Slovenska skupina 
iz Moniga je nato ostala precej 
strnjena in se skupaj pomikala 

tudi po naslednjih 
begunskih postajah 
po Italiji.
Omenjenih več 

kot tisoč slovenskih 
beguncev, ki so bili 
na Koroškem, je torej 
pot peljala iz Celov-
ca mimo Beljaka v 
Videm, kjer so ostali 
nekaj dni, nastanjeni 

v nekdanjem samostanu, nato so jih pripeljali v 
Monigo, kjer so preživeli več kot tri mesece oziro-
ma dobrih sto dni. Konec avgusta so jih selili v Forlì 
in po nekaj dneh v Servigliano v deželo Marke, kjer 
so ostali eno leto, nakar so šli severneje, v Senigal-
lio pri Anconi.
V Monigu se je tako v polovici maja leta 1945 

zbralo približno 1.200 Sloven-
cev, predvsem iz Dolenjske in 
Notranjske, ki so se lahko prosto 
premikali oziroma obiskovali 
okoliške kraje in ki so v treh me-
secih bili zmožni pravega čudeža 
življenjske moči na kulturnem, 
šolskem, narodnem, verskem in 
družbenem področju.
Ko so leta 1945 kasarno v 

Monigu zapustili še zadnji be-
gunci, je vendarle začela služiti 
namenu, zaradi katerega je bila 
zgrajena, postala je vojašnica, 
kar ostaja še danes.

»Približno 1.200 Slovencev je v 
treh mesecih bilo zmožno pravega 
čudeža življenjske moči na 
kulturnem, šolskem, narodnem, 
verskem in družbenem področju.«
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Spominska plošča in 
slovesnost
Predlog za obeležje, ki naj bi ga 

postavila občina in bi spominjalo na in-
ternirance in politične begunce, ki so bili 
v prostorih vojašnice v Monigu, je padla 
pred dvema letoma, ko je bil v Trevisu 
župan levosredinski odvetnik Giovan-
ni Manildo, do zamisli pa je prišlo na 
pobudo inštituta ISTRESCO. Obisk treh 
avtobusov Slovencev je nekako pospešil 
postopek uresničitve zamisli in prepričal 
odgovorne, da načrt pripeljejo do konca.
To se je torej zgodilo v soboto, 9. 

novembra, ko so se okoli dogodka ze-
dinili občina Treviso, vojska ter pobu-
dniki slovenskega obiska. Slovenci so 
napolnili prostor pred kasarno, kjer se 
je zbralo tudi veliko domačinov, med 

prisotnimi so bili tudi 
svojci južnoafriških 
vojnih ujetnikov, ki 
so bili tu zaprti marca 
leta 1943. Na eni strani 
so bili prapori številnih 
borčevskih, vojaških 
in drugih organizacij, 
ob njih najvišji institu-
cionalni predstavniki 
na krajevni ravni, od 
župana do pred-
sednika pokrajine, 
podprefektinje, škofa. 
Obeležje je blagoslo-
vil novi trevižanski 
škof Michele Tomasi, 

ki je prvič nastopil v javnosti, saj je bil 
posvečen nekaj tednov prej. Vence pod 
ploščama so položili predstavniki vojaš-
nice in prisotnih Slovencev, za pultom 
so se na slovesnosti, ki je trajala dobre 
pol ure, zvrstili razni govorci. 
Vojaški poveljnik, polkovnik Massimo 

Alessio je dejal, da predstavlja spo-
minska plošča dolžnostno dejanje, ki 
goji spomin na zgodovinsko dogajanje. 
40-letni župan Trevisa, ligaš Mario Con-
te, je poudaril pomen zavestnega spre-
jemanja preteklosti, ki nas mora izučiti, 
da noben človek ne sme biti interniran, 
prisiljen, da zapusti domači kraj, ne sme 
umreti od lakote in mraza. Slovenski 
veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj 
je pristavil, da je namen slovesnosti 
spomin na težke čase in opomin, da nas 
preizkušnje prihodnjih časov ne bi nikoli 
vrnile v razmere, v katerih so živeli preiz-
kušani ljudje v Monigu in drugih medvoj-
nih in povojnih taboriščih. Predsednik 
zavoda ISTRESCO Amerigo Manesso pa 
je dejal, da je vojašnica Cadorin postala 
kraj javnega spominjanja na dogodke, ki 
jih je italijanska stran utišala. Slovesnost 
je dejanje pravičnosti do tistih, ki so 
prestopili prag kasarne, ker so bili v to 
prisiljeni, do njihovih družin, do držav, 
iz katerih so prihajali in ki jim je Italija 
napovedala vojno, nato pa se skrila za 
Nemčijo kot glavno odgovorno za zlo-
čine. Leta 1946 smo onemogočili sodni 
postopek, ki ga je proti odgovornim 
za to gorje zahtevala Jugoslavija, je še 
dejal Manesso.

Ivo Jevnikar in 
Helena Jaklitsch 
polagata venec 
pred ploščo na 
kasarni v Monigu; 
prapori borčevskih, 
vojaških in drugih 
organizacij, 
institucionalni 
predstavniki in 
udeleženci na 
slovesnosti
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Slovesnost je potekala izključno v ita-
lijanščini, iz nagovorov pa je bila jasna 
dvojna zgodba, ki se je zgodila v Monigu 
in se je pisala v medvojnem in povojnem 
času. To pa v marsikaterem mediju, ki je 
na slovenskem koncu poročal o dogod-
ku, ni prišlo do izraza in so se poudarki 
osredotočili le na fašistično taborišče.

V  vojaški kapeli
Po končani slovesnosti so se sloven-

ski obiskovalci vrnili v kasarno ter se 
napotili v kapelo, ki se nahaja na dru-
gem koncu vojašnice. Ob posvečenem 
prostoru je večja dvorana. Tam so uredi-
li predavateljsko mizo, postavili so 150 
stolov za publiko, prisotne sta uvodoma 
nagovorila gostitelj, polkovnik Massimo 
Alessio in slovenski veleposlanik v Rimu 
Tomaž Kunstelj. Glavno besedo pa sta 
nato imeli sogovornici za mizo, razisko-
valki Federica Meneghetti in Helena Ja-
klitsch, ki sta medvojnim  internirancem 

in povojnim beguncem v Monigu posve-
tili svoje raziskovalno delo. 
Meneghettijeva je na srečanje prine-

sla dopolnjeno izdajo svoje monografije 
o fašističnem taborišču Di là del muro, ki 
je izšla v tistih dneh, ter pobliže sprego-
vorila o tem kraju trpljenja v letih 1942 
in 1943, pa tudi o pomoči, ki so je bili 
zmožni domačini, župnija, ob njih lju-
bljanska škofija, ki je v taborišče poslala 
kateheta, ter dobrotnika Breda Rus in 
Milan Lenarčič, Slovenec, ki je takrat 
živel v Preganziolu pri Trevisu.
Besedo je nato prevzela Helena 

Jaklitsch, ki je spregovorila o srčnosti 
slovenskih ljudi, ki so se tu znašli leta 
1945 in po poteh katerih smo se na 
Martinovo soboto podali na celodnevno 
pot. V Monigu se je pred 75 leti zgodil 
čudež življenjske moči, narodnih čustev, 
upanja, vere, pa tudi kakovostne orga-
nizacije, vsebin in delavnosti. Predava-
teljica, ki ji je slovesnost precej odžrla 
odmerjeni čas, je prisotne popeljala v 
pozno pomlad in poletje leta 1945, ko so 
slovenski politični begunci v teh stav-
bah preživeli več kot tri mesece, živeli v 
nelahkih razmerah, na začetku spali na 
tleh, bili brez luči in vode, kljub temu 
pa so bili zmožni organizacije in delo-
vanja, ki so ju nato prenesli v zdomstvo 
in na primer v Argentini omogočili t. i. 
argentinski čudež, ki vztraja še danes. V 
Monigu so delovali vrtec, osnovna šola in 
gimnazija z ravnateljem Srečkom Bara-
go, dijaki so polagali izpite, France Gorše 
je učil risanje in pripravil razstave, že 20. 
maja 1945 sta profesorja Vinko Beličič in 
Jože Peterlin, ki sta nato delovala v Trstu, 
organizirala prvi kulturni večer, katere-
mu so redno, vsak teden, sledili drugi, od 
poznejših »tržaških« graditeljev sloven-
stva so tu delovali Martin Jevnikar, Vilma 
Kobal, Viktor Schart, Ivan Theuerschuh, 
Ivan Vrečar; razmnoževali so knjige in 
časopise, imeli odličen Emigrantski 
pevski zbor, na oder so postavili dramske 
tekste, organizirali so delavnice za razne 
poklice, v taboriščni kapeli so uredili prvi 
slovenski begunski oltar v Italiji, pred 
katerim se je zvrstilo sedem novih maš. 

Francesca 
Meneghetti in 
Helena Jaklitsch 
sta v vojaški 
kapeli spregovorili 
o predvojnem 
in povojnem 
taborišču v Monigu. 
Vodi Ivo Jevnikar. 
Udeleženci in 
predstavniki 
vojašnice so jim 
pozorno prisluhnili.
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Dogodek v kapeli vojašnice v Monigu je bil po-
sebno doživetje, z vsebinskega vidika prav gotovo 
višek obiska. Prvič po letu 1945 so Slovenci skupin-
sko ponovno obiskali ta kraj, ki je bil zaradi vojaš -
nice nedostopen, bili v tistih stavbah, kjer so živeli 
in delovali slovenski begunci, hodili med poslopji, 
opazovali okolico in si lahko le predstavljali, kako so 
pred 75 leti preživeli tisto poletje slovenski ljudje: 
polni dvomov in negotovosti, domotožja, pa tudi 
upanja in volje do življenja, s težkim srcem zaradi 
novic o smrti tisočev, vdani v usodo prebežnika, 
ki si bo moral dom poiskati in zgraditi drugje. Med 
prisot nimi v Monigu so bili svojci, znanci, prijatelji 
tistih slovenskih ljudi, pa tudi taki, ki so o njih le 
brali ali poslušali, ter taki, ki so to poglavje naše 
polpreteklosti hoteli spoznati.

Pričevanje slovenskega dekleta,
begunke v  Monigu
O poti, ki je begunce pripeljala v Monigo, življe-

nju v taborišču in dogajanju okoli njega so prisotni 
na avtobusih lahko prisluhnili odlomkom iz dnev-
nika, ki ga je pisala 19-letna Marjana Kovač, ki je 
nato živela v Argentini, kjer si je ustvarila družino, 
svoje dnevniške zapiske pa je objavila v Zborniku 
Svobodne Slovenije 
za leto 1966. Med 
prisotnimi na enem 
izmed avtobusov je 
bil tudi njen sin Gre-
gor Batagelj, ki se je v 
Argentini rodil in od-
raščal, po demokrati-
zaciji Slovenije pa se 
je preselil v domovino staršev. 
Njenim spominom bomo sledili 
po odlomkih od strani 130.

Sobota, 12. maja
Pester, zelo pester dan! Pot 

Beljak – Videm s kamioni. Ob tri 
četrt na 12. odhod vseh Slovencev 
tostran Ljubelja preko meje v 
Italijo. Skupina z Baškega jezera 
je v prvi koloni desetih avtomo-
bilov. Krasna pot preko vrhov do 
Vidma. 

Ob 6. popoldne pred videmsko 
vojašnico. Eno najtežjih čakanj 
v negotovosti. Italijani nas silijo 

 noter. – Brez vodstva. Nova  deputacija k angleškemu 
generalu. Splošna nervoza.

Blagodejni intermezzo – razcvetajoče se vrtnice 
na vrtni ograji, ki nam nudi počivališče.

Odhajamo proti neki šoli. Peš s prtljago med 
špalirjem civilistov ter radovednih in besnih titovcev. 
Tesen občutek ujetništva.

Počitek na »mehkih« posteljah – z odejo pokritih 
tleh. Soparno je. Da imamo le sobo, čeprav je majh-
na. Nekateri so ostali sploh zunaj.

Nedelja, 13. maja
In vendar imamo nedeljo, dasi nimamo drugega 

kot tisto, kar nosimo na sebi.
Šmarnice. Govor g. Košmerlja s petimi litanijami. 

Kot doma v šentpetrski cerkvi. Spet smo močnejši. V 
pesem smo zlili vse, kar se je nabralo te dni v nas.

Večer. »Podoknica« naših fantov sredi dvorišča. 
Slovenska pesem! Danes nam je lepša kot kdajkoli, 
skoraj preveč mehka, zlasti dekletom. Fantje pojo, 
Šentpetrčani. »Nebo žari in gozd šumi …«

Utihnila je pesem. Bog ve, kaj nam prinese jutri-
šnji dan.

Ponedeljek, 14. maja
Po običajnem počitku na trdih tleh – zajtrk: kava 

in piškoti. S spokano 
prtljago čakamo 
poziva za odhod. Po 
jutranji maši in verigi 
rožnih vencev, ki smo 
jo organizirali, se 
vračata v nas mir in 
zaupanje. – Ven ne 
smemo. Baje je izgi-

nilo več oseb; tri je včeraj angleška 
oblast vrnila, nadaljnje varnosti 
nam ne zagotavlja. (…)

Torek, 15. maja
(…) Med pranjem solate – vest o 

takojšnjem odhodu. Naglo kosilo.
Po odlični organizaciji – 30 oseb 

v vsaki skupini – so nas natovorili 
na prostorne kamione. Zasedli smo 
sedmega v vrsti tridesetih.

Odhod ob pol 4.
Prva senzacija – dva zamorca.
Krasne ceste. Vseskozi tlako-

vane, da nimamo občutka, da se 
vozimo. 

»Naše peto domovanje v sicer 
spodobnih prostorih, a brez 
postelj,  luči in vode. Samo pusto 
zidovje. Begunci smo, begunci!«
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(…) Taljamento.
Dvakrat smo se odcepili od glavne 

ceste. Most čez reko še ni popravljen. 
Divja lepota! Kakih 40 kamionov se kot 
kača pomika do koles pogreznjeni v vodo 
– deroče polje. (…)

Ob pol 8. pristanek v 3 km od Trevisa 
oddaljenem taborišču Monigo. Naše peto 
domovanje v sicer spodobnih prostorih, 
a brez postelj, luči in vode. Samo pusto 
zidovje. Begunci smo, begunci!

Sreda, 16. maja
Parimo se na soncu in čakamo trevi-

škega škofa.
Pol 1. Prihod škofa in papeževega 

poslanca Karla. Špalir, pozdravi, govori – 
čisto po italijansko, razen daru – 50.000 lir 
za slovenske družine.

Kosilo: grah, makaroni, korenje in 
krompir.

Zvečer pete litanije z govorom. Laže 
nam je. Brezjansko Marijo imamo. Tudi 
za Najsvetejše moramo pripraviti sve-
tišče. Kvadratna soba in z italijansko 
zastavo pregrnjena lesena miza ne ustre-
zata našemu pojmovanju cerkve. (…)

Ponedeljek, 21. maja
Binkoštni ponedeljek.
Po novi naredbi vstajanje ob 6. zjutraj. 

Po maši »pudranje« in »parfumiranje« 
z nekim prahom proti mrčesu. – Ljudje 
tarnajo nad hrano. Je res precej enolič-
na: makaroni s krompirjem, krompir z 
makaroni, opoldne in zvečer, dan na dan. 
Mi pa ljubimo spremembe! (…)

Torek, 29. maja
(…) Popoldne prihod novih beguncev, 

med njimi 30 Slovencev, ki so ušli partiza-
nom, 18 dni so jih imeli skoraj brez hrane. 
Nekaj so jih poslali nazaj v Ljubljano.

Poizvedovali smo za sorodniki. Nič 
vesti. (…)

Petek, 1. junija
Popoldne. Domotožje se vedno bolj 

loteva zlasti starejših ljudi. Naš dobri 
znanec je čisto omagal. Sostanovalka 
Marija sloni ob oknu in poje – znak ena-
kega razpoloženja. (…)

Ponedeljek, 4. junija
V Padovi je na razpolago 6 služb za 

gospodinjske pomočnice. Pomišljamo. 
Počasi bi bilo morda dobro, da se posta-
vimo na lastne noge. Vendar – narazen 
ne moremo iti.

Torek, 5. junija
Popoldne ob 5. Vse taborišče je v 

ognju. Gospe jokajo, drugi obupujejo. 
Po poročilih nekega duhovnika – men-
da patra Prešerna (v resnici dr. Jožeta 
Prešerna, ur. prip.) – ki so zanesljiva, je 
angleški komandant na Koroškem poslal 
vse domobrance v plombiranih vagonih 
v Ljubljano. Do zadnjega so jim spraznili 
nahrbtnike, jim pobrali denar, jih poslali 
pred vojno sodišče itd. itd. – Nič ne verja-
mem. Bog nas ne bo zapustil. Če bi se pa 
to zgodilo … (…)

Sreda, 6. junija
Četrt na tri popoldne. To je blaznica. 

Ljudje nore. Ženske tulijo, da je groza. Vsi 
naši fantje domobranci, Srbi in 600 civi-
listov, da je bilo resnično predanih Titu. 
Torej, je res … 

»Ženske tulijo, da je groza. Vsi 
naši fantje domobranci, Srbi in 
600 civilistov, da je bilo resnično 
predanih Titu. Torej, je res …«

Slovenci se 
v vojašnici 
v Monigu 
sprehajajo prvič 
po letu 1945.
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V kapeli. Morda prav ta tre-
nutek potrebujejo pomoči. (…)

Torek, 19. junija
(…) Večer. Sprejem sedmih 

novomašnikov z vsemi zunanji-
mi slovesnostmi. »Novomašnik, 
bod’ pozdravljen« brez pritrka-
vanja, sredi taborišča – a sredi 
toplih src in orošenih oči.

Nedelja, 24. junija
Teden novih maš. Danes 

zjutraj sedma v vsem sijaju.
Prekinitev popoldneva ob 

prihodu bratov Žužek – vrnje-
nih in ubeglih z vlaka.

Ura kosila je bila že zdavnaj mimo. 
Slovesnost, počasno premikanje in 
zbiranje tako velike skupine, pozdravni 
nagovori, predavanja, rokovanja. Čas je 
hitro minil. Težko je dopovedati ma-
tičnim sogovornikom, ker človek težko 
verjame, da ima kosilo v gostilni v Italiji 
na razpolago ozka časovna okna in da ni 
možno sesti za obloženo mizo ob kateri-
koli uri. In da se zaradi tega zelo mudi.
Po gasilskih slikah z zastavami in 

vojaškimi simboli smo ponovno vsto-
pili na tri avtobuse, se prešteli, vrnili 
plastične izkaznice ter v spremstvu 
vojakov, ki so po eden vstopili na vsak 
avtobus, prevozili razdaljo med kapelo 
in vhodom, vojak je izstopil iz vsakega 
od treh avtobusov, mi pa smo lahko 
zapustili vojašnico Cadorin. Ko sem s 
sedeža za vodiče vojaka, ki je stal na na-
šem avtobusu, vprašala, koliko  vojakov 

premore tako velika vojašnica, mi je 
prijazno odgovoril, da takih informacij 
ne more dajati. No, če je bilo še treba 
dokazov, sem takrat ponovno dojela, 
kako izjemen je bil naš obisk. In kako 
težko ga bo kdaj v bodoče ponoviti.

Saša Volčič je poskrbel tudi za organi-
zacijo kosila. Zaradi prevelikega števila 
za en sam lokal smo se razdelili v dve 
skupini, ki sta obiskali dve odlični doma-
či gostilni v okolici Trevisa. Klasične slo-
venske juhe sicer ni bilo na voljo, saj, kot 
nam je Saša zaupal pri skupni mizi, take 
kulinarične kulture v Trevisu in njegovi 
okolici ni. A ne samo. Če bi vztrajali in 
nujno zahtevali juho, bi morali v gostilni 
nabaviti krožnike, ki jih v takem številu 
za juho niso imeli, saj jih ne potrebujejo.

(se nadaljuje)

V članku omenjena zgodovinska študija o taborišču v Monigu Di là del muro, Il campo di concen-
tramento di Treviso, 1942–1943 je izšla v italijanščini, vendar je avtorica prof. Francesca Meneghetti 
poskrbela za obširno obnovo knjige v angleškem jeziku. Dosegljiva je na spletišču inštituta ISTRE-
SCO (http://www.istresco.org/progetti-di-ricerca/dossier/539-the-other-side-of-the-wall.html), ki 
obsega tudi slikovno gradivo in še sestavek Giorgia Romanella.
V 2. številki lanskega letnika revije Dileme, ki jo izdaja Študijski center za narodno spravo v 

Ljubljani, ureja pa dr. Renato Podbersič, pa lahko preberemo razpravo v angleščini, ki jo je prof. 
Francesca Meneghetti posvetila primerom solidarnosti Slovencev z interniranci v fašističnem kon-
centracijskem taborišču v Monigu.

Skupinska slika 
pred spominsko 
ploščo v Monigu
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Leta 1946 je v Bajcovo hišo v Vipa-
vi stopil mladenič v vojaški uniformi 
takratne jugoslovanske armade. Poznali 
smo ga kot muzikanta Zorota iz Štanje-
la št. 20. Rojen je bil 17. januarja 1920 
očetu Alojzu in Alojziji Gorup iz Dola pri 
Vrhovljah. V družini je bilo rojenih deset 
otrok, od katerih jih je kar nekaj umrlo v 
otroški dobi. Njihovi hiši se je po doma-
če reklo »pr‘ Gašprjevih«.
Zoro je kot muzikant večkrat pri-

hajal v Vipavo. Na harmoniko je igral 
v gostišču Podskala, v 
zadružnem domu, na 
raznih mitingih, izletih 
in veselicah, pa tudi na 
ohcetih po vsej Primor-
ski. Tako je bilo tudi na 
moji ohceti, ko je zabaval 
vse naše svate.
Dogajalo se je, da se 

je v nočnih ali jutranjih 
urah vračal domov s 
kolesom ali celo peš in se 
spotoma večkrat oglašal 
pod našim oknom pri 
Bajcovih v Vipavi in sredi 
noči zapel ob spremljavi 
harmonike pesem »Anko, 
Ančice, dušo i srce moje«. 
Pesem je v nočni tišini 
odmevala. In začela so se 
odpirati okna pri sosed-
njih hišah. Ljudje so ga 
poslušali. Tudi naša okna 
so se odprla. In prvo se 
je odprlo okno moje tete 
Joške, s katero sta se 
rada videla.

Magda Rodman – Bajcova

ZORO ŠVAGELJ
HARMONIKAŠ, KMET IN GOSTILNIČAR
1920–1984

Harmonikaš Zoro je bil doma iz zelo 
revne družine. Že kot otrok je pasel 
živino. Pravil mi je, kakšen hudič je bil 
pri hiši, ko je nekoč prišel s paše brez 
edine srajce, ki jo je imel. Na paši jo je 
obesil na grm, da bi se posušila, in prišla 
je koza ter mu jo pojedla.
Poznala sem tudi njegovega brata 

Maksa in sestro Zofko, ki je živela v 
Milanu. Maks je bil rojen kot nedonoše-
nec leta 1929 in je shodil šele pri sedmih 
letih. Bil je oproščen vojaške službe. 

Zelo rad je igral na orglice. 
Imeli so še eno sestro, ki so 
jo zaradi bolezni oskrbova-
le nune v Rimu. Brat Jože 
je bil rojen 27. maja 1912. 
Umrl je v drugi svetovni 
vojni 20. decembra 1942 
blizu Moskve kot italijanski 
vojak prostovoljec. Vpisan 
je v vojaški evidenci padlih 
v Cargnaccu v Italiji. O 
drugih Zorotovih bratih in 
sestrah nimam podatkov. 
Žal tudi ne vemo, kdo je 
pastirčka Zorota v tistih 
revnih časih naučil igranja 
na harmoniko.
Kot mlad fant je bil Zoro 

leta 1939 mobiliziran v ita-
lijansko vojsko. Na fotogra-
fiji je z vistarji* iz Štanjela v 
družbi svoje harmonike in 
petih sovaščanov. Fantje 

*  Naborniki. V članku avtorica 
uporablja še druge domače 
izraze in oblike, tudi za kra-
jevna imena in sklanjanje 
osebnih imen.

»Vistarji« 26. 
aprila 1939 v 
Štanjelu, Zoro 
Švagelj igra na 
harmoniko
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so bili poslani v 
Libijo. Od tam se 
je pozneje s pre-
komorci vrnil z 
ladjo do Visa. Na 
Visu je bil ranjen 
v desno oko in 
postal invalid. 
Ko se je ladja 
približala Bariju, 
kjer je bila baza 
prekomorcev, je 
stal na premcu 
in začel prepe-
vati slovenske 
pesmi ter igrati 
na harmoniko, da 
so ga slišali vsi, ki 
so ladjo čakali na 
obali tega mesta. 
Po vojni je bil 
nekaj časa še v 
vojaški uniformi 
kot aktiven vojak 

jugoslovanske vojske, dokler ni na lastno 
željo slekel vojaške suknje in se leta 1946 
vrnil na dom v Štanjel.
Ko sta se z našo teto Joško zmenila, 

da bo pri naši hiši ohcet, je bilo prvo 
vprašanje, kje dobiti moko, sladkor, 
orehe, kje blago za obleko, kje čevlje, kje 
denar za najnujnejše. Ohcet je bila na 
nevestinem domu v Vipavi pri Bajcovih, 
kot je bila takrat navada. Mojo mamo 
Olgo pa je skrbelo, s čim bo postregla 
gostom na ohceti. Zoro, ki je hodil 
naokrog po ohcetih in poznal »teren«, 
je nekje staknil par kilogramov moke in 
sladkorja in to ves srečen prinesel moji 
mami, da je potem pripravila ohcet, tako 
rekoč »iz dreka pišu«. Takrat je bila po 
vojni taka mizerija, da je nevesta Joška 
Bajcova nosila izposojene »gamoš« črne 
salonarje. Posodila jih je nevesta Elvira, 
doma iz Štanjela, ki je vzela Bernarda 
Bajcovega iz Vipave. Poročila sta se 
nekaj dni pred poroko Joške in Zorota. 
Elvira je prišla za nevesto iz Štanjela v 
Vipavo, Joška pa se je poročila iz Vipa-
ve v Štanjel in izposoje čevljev ni nihče 
opazil. Nevesta Joška je imela tudi lep 

plašč. Ne vem, kje so ga dobili ali si ga 
celo izposodili. Bila je lepa, imela je 22 
let. Ženin Zoro in nevesta Joška sta se 
poročila v Vipavi 5. oktobra 1947 civilno, 
cerkveno pa 20. oktobra 1947.
Njune ohceti se spominjam, stara 

sem bila pet let. Ponoči je grmelo in 
vzelo luč. Na visokem lesenem »kosmu« 
so prižgali petrolejko, ki je na stropu 
pustila črn madež, in se veselili še dolgo 
v noč. In mnogo let je preteklo, da smo 
sobo spet pobelili in zakrili tisti črni 
madež na stropu.
V ponedeljek sta ženin in nevesta 

zapustila našo hišo. Z mamo sva gle-
dali, kako novoporočenca odhajata po 
dvorišču do ceste, kjer ju je čakal avto. 
Bil je deževen dan, kar naj bi po ljudski 
vraževernosti pomenilo, da bosta novo-
poročena bogata. Moja mama pa je ob 
tem odhajanju vzdihnila: »Uboga punca, 
kam se je odpravila v tisto kamenje na 
Kras, in prav nič ne zna kuhati, kako bo 
to šlo naprej!« In šlo je prav dobro ali pa 
celo odlično.
Ko sem ju nekoč obiskala in se z av-

tobusom odpravila do Kobdilja in naprej 
peš do njune hiše v Štanjelu, sem našla 
odprto hišo, nikjer ni bilo nobenega. 
Nisem vedela, kaj bi počela. Očitno sta 
bila kje na kmečkem delu na polju. Pri-
jela sem za kuhinjsko krpo, začela čistiti 
štedilnik, pomila posodo in cementna 
tla po kuhinji, in ko so se domači vrnili s 
polja, je bila kuhinja počiščena. Teta Jo-
ška je bila tega tako vesela, da mi je celo 
dala majhno denarno nagrado. To je bil 
moj prvi zaslužek v denarju, zelo sem ga 
bila vesela. Takrat sem imela trinajst let.
V Štanjelu sta se mladoporočenca 

preživljala z majhno kmetijo. V hlevu 
so bili ena kravica, en teliček, en konji-
ček in en prašiček. Gospodar Zoro si je 
pomagal z zaslužkom, ki ga je dobival z 
igranjem na harmoniko. Ko so v Brani-
ci ustanovili obdelovalno zadrugo po 
ruskem vzoru, sta se oba vključila vanjo. 
Zadruga pa ni zaživela in je bila kmalu 
ukinjena. Spet je bilo treba začeti s kme-
tijstvom na lastni zemlji. Ko pa so prišle 
v Štanjel propustnice za legalni prehod 

Zoro v jugoslovanski 
vojaški uniformi z 
zaročenko in poznej-
šo ženo Joško Bajc
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čez italijansko mejo, so si ljudje nekoliko 
pomagali z delom na črno ali s kontra-
bantom čez mejo.
Počasi sta si zakonca Švagelj kupila  

v spodnjem delu Štanjela razvaline ita-
lijanske vojašnice in jih začela obnav-
ljati za svoj novi dom na ravnem, da bi 
se rešila strme poti do hišice na hribu 
blizu gradu. Takrat je harmonikaš Zoro 
kupil v Kumeniku staro podrtijo in 
zvozil vse kamenje s konjsko vprego do 
stare vojašnice, ki sta jo zakonca Šva-
gelj obnavljala. Kamenje je bilo takrat 
edini gradbeni material. Drugega ni 
bilo moč dobiti. Delo je bilo vse ročno. 
Kasneje sta gradbeni material že vozila 
čez mejo na propustnice z »vešpo« ali 
s kolesom. Ljudje so si že znali tako ali 
drugače pomagati.
Na istem zemljišču, kjer je bila stara 

italijanska vojašnica, je bila med prvo 
svetovno vojno tako imenovana poljska 
bolnišnica. Zoro si je izbral res zanimiv 
svet za svojo hišo, na katerem so prej bi-
vali avstrijski in pozneje italijanski vojaki. 
On pa je služil trem armadam: italijanski, 
kraljevi in partizanski. Kakšno naključje!
V tej obnovljeni stavbi sta potem za-

konca Švagelj odprla 22. decembra 1962 
gostilno v privatni lasti, ki se je imenova-
la »Gostilna pri Zorotu«.  V kuhinji je bil 
majhen štedilnik »Tobi«. Tudi vsa ostala 
oprema je bila skromna. Gospodinja 
Joška je morala pred odprtjem gostilne 
opraviti še tečaj za kuharice, sicer bi ne 
dobila dovoljenja za tako obrt. Ta odlo-
čitev je bila v tistih časih zelo tvegana, 
saj privatnih gostiln skoraj še ni bilo. V 
kuhinji je pomagala tudi Joškina sestra 
Milka in nekaj žena ali deklet iz Štanjela.

Zoro je bil velik veseljak, odličen 
harmonikar in pevec – tenorist. Kadar 
je prijel v roke harmoniko in začel peti, 
je bila gostilna kmalu polna. Zelo rad je 
prepeval partizanske pesmi in slovenske 
narodne. Znal pa je tudi španske, ruske, 
francoske borbene pesmi. Z zakoncema 
Švagelj je živel tudi Zorotov brat Maks, 
in ko je bilo veselje v gostilni na vrhun-
cu, sta skupaj v duetu zajodlala pesem o 
kukavici »Ku-ku«. Najbolj pa je imel Zoro 
rad Bratuževe »Kraguljčke« in napitnico 
»En starček je živel«. Gostilna je postala 
znana daleč naokoli po dobri hrani in 
pijači. Kdo bi ne poznal kraškega pršuta, 
terana, njokov, štrukljev, domačih mine-
šter, jabolčnega štrudlja, krofov!
Takoj ko se je meja z Italijo odprla, so 

začeli gostje prihajati tudi z italijanske 
strani, zato sta morala gostilno razširiti 
in jo modernizirati ter po potrebi naje-
mati tujo delovno silo ali drugo pomoč. 
Oba sta dobro znala italijansko in je tudi 
to nekaj veljalo. Zoro je bil vedno v druž-
bi gostov, prijateljev in znancev. K njemu 
so prihajali ljudje od blizu in daleč. Za 
mnoge sploh nismo vedeli, kdo so.

Levo: nekdanja 
vojašnica v 
ruševinah v 
Štanjelu je 
postopoma postala 
mogočna stavba, 
gostilna Pri Zorotu;
desno: Zoro kot 
bersaljer leta 1941 
v Gradišču.
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O času, ki ga je preživ-
ljal kot italijanski vojak 
bersaljer leta 1941 ali kot 
pripadnik posebne eno-
te italijanske kopenske 
vojske, imenovane tudi 
»vojska kikiriki«, ni nikoli 
govoril. Enako tiho je bil 
glede časa, ko je bil vojak 
jugoslovanske kraljeve 
vojske leta 1942 na Bliž-
njem vzhodu. Na fotogra-
fijo, posneto v Tel Avivu 
9. januarja 1944, kjer sedi 
med primorskimi fanti, je 
napisal: »Slovenska pesem 
v tujini. Kjer je Slovenija, 
tam je pesem!« S prija-
teljem se je slikal v Alek-
sandriji 8. februarja 1943 
z afriškim pokrivalom. 
Gotovo je tam bral sloven-
ski tednik »Bazovica«, ki ga 
je urejal prof. Ivan Rudolf, 
član legije koroških borcev, 
po 8. septembru 1927 pa še član tajne 
organizacije Tigr, ki je hrepenel po 
vrnitvi in osvoboditvi Primorske izpod 
fašističnega jarma.
Lani je TV Slovenija predvajala 

dokumentarni film »Samo idealisti, 
Junaška in tragična zgodba primorskih 
padalcev«, ki sta ga pripra-
vila časnikar Ivo Jevnikar 
in režiserka Marija Brecelj. 
V njem so tudi odlomki iz 
filma iz vojnih let z naslovom 
»Življenje in delo jugoslo-
vanske vojske na Srednjem 
vzhodu«, v katerem sloven-
ski pripadniki jugoslovan-
skega kraljevega gardnega 
bataljona prepevajo pesem 
»Oj, Triglav, moj dom«. Ob 
gledanju filma sem v trenut-
ku prepoznala obličje strica 
Zorota, ki je stal zadnji na 
levi strani, in slišala njegov 
glas. Nisem mogla verjeti 
lastnim očem, ker o tem 
nisem prej nikoli nič slišala! 

Sedaj morda vem, zakaj je 
bilo tako. Po vojni ome-
njati kraljevo vojsko in 
organizacijo Tigr ni bilo 
preveč zaželeno. Zato sem 
se odločila, da zapišem 
vsaj nekaj spominov nanj 
in na kruto usodo Primor-
ske pod fašizmom.
Zoro je umrl v Štanjelu 

27. marca 1984 v promet-
ni nesreči s traktorjem tik 
pod vasjo. Na njegovem 
pogrebu se je zbrala veli-
ka množica ljudi od blizu 
in daleč. Spet je zadonela 
slovenska pesem. Vdova 
Joška ga je zelo pogreša-
la. Gostilno sta prevzeli 
njuni hčerki, pozneje tudi 
vnukinja. Zorota in mojo 
teto Joško imam v zelo le-
pem spominu, še posebej 
ker sta bila z menoj zelo 
dobra in ljubezniva.

Ta spominski zapis posvečam 
spominu na strica Zorota ob stoletnici 
njegovega rojstva in na njegove pri-
jatelje, ki so daleč od doma ohranjali 
slovenski jezik in slovensko kulturo 
ter hrepeneli po vrnitvi nazaj v doma-
če kraje.

V Hajfi septembra 
1942: Zoro kot pri-
pad nik jugoslovan-
skega kraljevega 
gard nega bataljona 
(zgoraj); spodaj: šest 
članov gardnega 
bataljona. Zoro sedi 
kot prvi na desni.
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GRB MESTA TRST

Mitja Petaros

Sedanji grb mesta Trst je 
dokaj razpoznaven, saj ga lahko 
vidimo marsikje in je med najbolj 
znanimi simboli mesta: sestavlja 
ga srebrna helebarda sv. Sergija 
na rdečem polju. Sedanjo poe-
nostavljeno različico tržaškega 
grba uporabljajo le od leta 1945, čeprav 
so v Trstu simbol helebarde sv. Sergija 
uporabljali vsaj od 13. stoletja.
Helebarda sv. Sergija je v resnici kopje 

z dvema kavljema: za prave helebarde, 
ki so jih uporabljali vojaki v 14. stoletju, 
imamo sulice oziroma kopja, ki so imeli 
na drogu nabrušeno ost, sekiro in kavelj 
(take še danes uporablja švicarska garda 
v Vatikanu). Helebarde so bile pred 
iznajdbo smodnika najbolj izpopolnjeno 
orožje na drogu, saj so bojevniki s kav-
ljem zvlekli konjenika s konja in ga nato s 
sulico zabodli ali posekali. »Signum lan-
ceae sancti Sergii martyris« oziroma znak 
helebarde sv. Sergija mučenika je torej 
dvokljukna sulica in ni prava helebarda. 
Legenda o sv. Sergiju in njegovi sulici 
pa pripoveduje, da je bil Sergij rimski 
vojak, ki je približno leta 300 po Kr. 
prispel v Trst s XV. rimsko legijo 
imenovano »Apollinare« in se je 
tu pokristjanil. Ko so nadrejeni 
opazili njegovo spreobrni-
tev, so ga poslali v vzhodne 
rimske province, ob slovesu 
pa je Sergij svojim vernim 
tržaškim sobratom obljubil, 
da jim bo poslal nebeško 
znamenje, ko bi ga usmrtili. Za 
časa vladanja cesarja Dioklecija-
na so ga  najverjetneje  premestili v 

 Mezopotamijo ali Sirijo, kjer so od 
njega zahtevali, da se odpove kr-
ščanski veri in javno daruje pogan-
skim bogovom, ob njegovi odkloni-
tvi pa so ga strašno mučili in ga nato 
obglavili, okoli leta 305. Tedaj je na 
glavni tržaški mestni trg (današ-

nji trg pred baziliko sv. Justa) iz nebes 
prifrčalo kopje iz nerjavečega železa, ki 
ga še danes hranijo med zakladi tržaške 
katedrale. Zgodovinarji menijo, da je bila 
tržaška »helebarda sv. Sergija« kovana v 
Mali Aziji in da so jo v naše kraje prinesli 
prvi križarji kot bojni zaklad, saj je nare-
jena iz posebne zlitine, podobne dana-
šnjemu jeklu, ki so jo v srednjem veku 
kovali v Indiji ali vsekakor na Vzhodu in je 
bila izredno cenjena zaradi svoje kako-
vosti, trdote in bleska. Čeprav je železna, 
ni nikoli zarjavela, skovana je iz enega 
samega kosa železa (kavlji torej niso bili 
dodani oziroma varjeni), in četudi so jo 
večkrat skušali pozlatiti, zlata kovina se 
je ni nikoli oprijela. Legenda o tej »hele-
bardi« je v marsičem še skrivnostna.

Kopje oziroma helebardo sv. Sergija 
so uporabljali kot simbol mesta Trst 
že v 13. stoletju, saj jo najdemo na 
reverzu nekaterih kovancev, ki 
jih je koval tržaški škof Volricus 
de Portis med letoma 1233 in 
1254. Verjetno so jo upora-
bljali kot mestni simbol že v 
11. stoletju,  čeprav so doslej 
našli prve pečate tržaškega 
mesta s simbolom helebarde 
le iz 13. stoletja. V občinskih 
statutih iz leta 1350 je sulica sv. 

Sergija upodobljena na dveh velikih 

Veliki inicialki 
iz občinskih 
statutov iz 14. 
stoletja

Grb mesta Trst, 
ki ga je v 15. 
stoletju podelil 
cesar Friderik III.
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inicialkah: v prvi, ki predstavlja 
črko O, je svetnik s sulico v rokah 
in ščitom, na katerem je grb s 
podobo zgornjega dela njegove 
sulice; na drugi inicialki pa je me-
stni glasnik oblečen v rdeč plašč 
(čeprav je podoba črno-bela, v 
grboslovju predstavljajo navpič-
ne črte rdečo barvo) s simbolom 
bele kljukaste sulice. Tak grb z 
belo oziroma srebrno helebardo 
na rdečem polju so uporabljali do 
druge polovice 15. stoletja, ko je 
22. februarja 1464 cesar Friderik III. 
podelil Tržačanom, zaradi zvesto-
be in hrabre obrambe mesta pred 
Benečani, novi grb, ki je imel na 
zgornji polovici črnega cesarskega 
dvoglavega orla, v spodnji polovici 
pa na rdeče-belem polju avstrij-
skih barv zlato helebardo sv. Sergija. 
Ob Napoleonovi zasedbi Trsta za časa 
Ilirskih provinc leta 1809 so nekoliko 
spremenili tržaški cesarjev grb, saj so 
na zgornjo polovico ščita upodobili 
desno obrnjenega enoglavega franco-
skega cesarskega orla, barve zastave v 
spodnjem delu grba pa so spremenili v 
barve ležeče francoske trobojnice. Od 
leta 1813 je avstro-ogrski cesar Franc 
I. ukazal, naj v Trstu spet uporabljajo 
prejšnji Friderikov grb. Takega so imeli 
do konca prve svetovne vojne, ko so 
novi italijanski oblastniki spet uvedli 
prvotni mestni simbol, in sicer srebrno 
helebardo na rdečem polju na ščitu 
gotske oblike (simbol pa so uzako-
nili šele s kraljevim dekretom 3. 
julija 1930). Leta 1933 (točneje 
s kraljevim dekretom 12. 
oktobra 1933, št. 1440) so 
spet nekoliko spremenili 
tržaški mestni grb: na ščit 
samnitske oblike je bil v 
zgornji tretjini na purpurje 
rdečem polju upodobljen 
fašistični simbol »fascio lit-
torio«, to je liktorski sveženj 
s sekiro, obdan z lovorjevo 
in hrastovo vejo, ki sta pove-
zani s trakom v barvah trikolore;                

v spodnjem delu ščita pa je tra-
dicionalni tržaški grb. Ta simbol 
so v Trstu uporabljali do konca 
druge svetovne vojne, tudi med 
nemško okupacijo tretjega rajha 
od septembra leta 1943, čeprav 
so fašistične simbole na državnih 
grbih drugod po Italiji odpravili 
z dekretom leta 1944 (Decreto 
Legislativo Luogotenenziale 26. 
oktobra 1944, št. 313), baje do 
aprila leta 1945. Po drugi svetovni 
vojni so v Trstu spet začeli upora-
bljati grb s helebardo sv. Sergija iz 
13. stoletja, ki je v rabi še danes, 
čeprav so mu v okras dodali krono 
v obliki mestnega obzidja, kot jo 
imajo vse mestne občine v Italiji.
Tržaško helebardo sv. Sergija 

so v preteklosti upodabljali na 
najrazličnejše načine, ko niso  poznali 
opisa grba so površno prerisali kako 
obstoječo risbo. To se je zgodilo na 
primer v znameniti Valvasorjevi knjigi 
Slava Vojvodine Kranjske iz leta 1689, 
v kateri so graverji ob risbi mesta Trst 
upodobili grb, ki ima v spodnjem delu 
neko cvetlico (verjetno lilijo) namesto 
helebarde. Tudi na grafiki, ki jo je leta 
1756 uresničil cesarski geograf Albre-
cht Carl Seutter na mestni mapi, ki jo 
je v Augsburgu izdal Tobias Conrad 
Lotter in ki prikazuje tržaško mesto s 
pristaniščem, je grb mesta neobičajen, 
saj je pod dvoglavim cesarskim orlom 
upodobljena večja lilija. Iz leta 1780 je 

bakrorez, ki ga je založil Giovanni 
Batta Sperandio, na katerem je 
tržaški grb narisan s helebardo 
nad poljem z barvami avstrij-
ske zastave, medtem ko je 
ogromni dvoglavi orel le 
v okras oziroma je nosi-
lec ščita, ni pa del grba. 
Leopold Benedict Peucker 
iz Trsta je leta 1786 graviral 
veduto mesta, a je na dnu 
upodobitve dodal fantazijski 
grb, saj na ščitu opazimo, da 

je desna stran bela, leva rde-
ča (v grboslovju se desna in leva 

Helebarda  
sv. Sergija, ki 
jo hranijo med 
zakladi tržaške 
bazilike

Pečat mesta 
Trst (z dvema 
helebardama) iz 
13. stoletja
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stran bereta s strani 
tistega, ki nosi ščit), 
na sredi pa nekakšna 
sulica, verjetno je to 

helebarda sv. Sergija. Iz leta 1800 je manjši bakro-
rez neznanega avtorja, na katerem je tržaški grb 
točno izrisan, le barve niso skladne (saj je tržaška 
helebarda na belem polju). Najdejo se tudi prime-
ri, v katerih so že obstoječe grbe nekoliko »popra-
vili«, da bi jih priredili za današnjo rabo oziroma so 
kar izbrisali nekatere simbole. Tak primer imamo 
na Fontani štirih celin, ki stoji na tržaškem Velikem 
trgu pred občinsko palačo, kjer so jo prvič postavili 
leta 1751, ko so napeljali mestni vodovod s pitno 
vodo; dala ga je zgraditi Marija Terezija na teme-
ljih starejšega rimskega vodovoda. Cesarjevega 
dvoglavega orla so s kamnitega grba na vodnjaku 
verjetno odstranili za časa fašizma ali ob prihodu 
Italije v Trst leta 1918. Nekateri pa se spotikajo ob 
»helebardo«, saj jo napačno pripisujejo sv. Justu 
(prvemu tržaškemu zavetniku) ali celo sv. Juriju in 

ne sv. Sergiju. Tako si na primer napač-
no  razlagajo grb 21.   topniškega polka 
Trst (21° Reggimento Artiglieria Trie-
ste): »…  caricata in cuore di un ferro 
di alabarda di San Giorgio in argento 
(Trieste)«, to pomeni … »na polju s 

srebrno helebardo sv. Jurija (Trst).«
Lep primer upodobitve tržaškega grba v Slo-

veniji najdemo v južnem delu Triglavskega naro-
dnega parka, v planini Polog, na Javorci, kjer se 

Zgoraj: detajl vodnjaka Fontana štirih celin na   
Velikem trgu v Trstu

Detajli iz bakrorezov: 
iz Slave vojvodine Kranjske 
iz leta 1689 (zgoraj levo); 
bakrorez Albrechta Carla 
Sutterja iz leta 1756 
(zgoraj desno); iz leta 
1780 (spodaj levo); iz leta 
1786 Leopolda Benedicta 
Peucherja (na sredi) in iz 
leta 1800 (desno)
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visoko nad strugo Tolminke v objemu gora 
dviga leseno svetišče, spominska cerkev 
Svetega Duha, ki je  posvečena branilcem 
 tolminskega bojišča soške fronte. Postavili 
so jo leta 1916 pripadniki 3. avstro-ogr-
ske gorske brigade, borbene enote XV. 
korpusa, v čast in spomin na svoje padle 
soborce po načrtih dunajskega umetnika 
in  arhitekta, tedaj  nadporočnika Remigiusa 
Geylinga in pod vodstvom madžarskega 
nadporočnika Géze Jablonszkyja. Zuna-
njost cerkve krasi osemnajst grbov avstro-
-ogrskih dežel ter Reke in Trsta, vsi so nasli-
kani v secesijskem slogu. Cerkvica je danes 
restavrirana in vredna ogleda, uvrstili so 
jo tudi v znamenito Pot miru, ki povezuje 
spomenike in ostaline prve svetovne vojne 
v dolini Soče. Leta 2018 so ji dodelili Znak 
evropske dediščine in je edinstven primer 
secesijskega sloga v Sloveniji.
Upodobitev tržaškega grba najdemo 

marsikje v naši bližini in tudi v bolj oddalje-
nih krajih, celo na Dunaju jo vidimo na nekaterih 
stavbah, v potrditev, da je bilo mesto Trst izjemno 
pomembno trgovsko in kulturno izhodišče …

V ladimir Kos

Te smem povabit i  na kavo?

Kaj praviš? Da je živ iz groba vstal?
In da Ga skoraj pol sveta praznuje?
Kljub temu, da je rimski križ prestal,
ki živega z žeblji na les prikuje ...

Ne lažeš, vem: odkrito tle oči.
Povabim te na kavo; oh, vesela!
Bila bi rada srečna kakor ti ...
Veš, upam, da bom vsak dan – manj debela.

Zanima me: je res iz groba vstal?
Z učenci se po tem je razgovarjal
– kar štirideset dni – a ni izdal,
kako v nebesih Tri prešinja zarja ...

Grb mesta Trst v secesijskem slogu s cerkve na Javorci (levo) 
in današnji mestni grb (desno)

Vsem Vsem 
bralcembralcem
voščimovoščimo

blagoslovljenoblagoslovljeno

VelikoVelikonočnoč
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Mladika - Trst.

Na banki: Zadružna kraška 
banka - Banca di Credito 
Cooperativo del Carso (IBAN: 
IT58 S089 2802 2010 1000 0016 
916; SWIFT: CCRTIT2TV00).

Delegacija politikov je obiskala bol-
nišnico za duševne bolezni in vsi bolniki 
so vpili:
“Živela demokracija!”
“Zakaj pa ti ne vpiješ?”  so vprašali 

nekoga v kotu bolniške sobe.
“Jaz nisem nor!”  je dejal.

b  l  a

wŽenska se pritožuje arhitektu, ki 
je projektiral hišo, da se tla in zidovi 
neznosno tresejo, ko pelje mimo hiše 
avtobus. »Tresenje je tako močno, da 
me skoraj vrže iz postelje. Če mislite, da 
pretiravam, preizkusite,« pravi ženska.
Arhitekt res leže v posteljo.
Takrat vstopi mož in začuden zavpi-

je: »Kaj pa vi v moji postelji?«
Arhitekt: »Saj vem, da mi ne boste 

verjeli, ampak na avtobus čakam!«

b  l  a

»Peter, zakaj pa hodiš zadnje čase na 
lov brez streliva?«
»Ceneje je, rezultat pa je tudi enak.«

V času socializma je delavec vprašal 
sekretarja partije:
“Ali bomo kmalu v komunizmu?”
“Kmalu! Komunizem je že na ob-

zorju!”
Ko je delavec prišel domov, je pogle-

dal v leksikon, saj ni vedel, kaj pomeni 
obzorje. V leksikonu pa je prebral: 
obzorje je namišljena meja med nebom 
in zemljo, ki se vse bolj oddaljuje, če se 
ji bližamo!

b  l  a

»Jure, kako je bilo pa danes v šoli?« je 
oče vprašal sina, ko se je ta vrnil domov.
»Dobro. Pisali smo prosti spis iz 

slovenščine!«
»In kaj si ti napisal?«
»Kako sta se spoznala z mamo.«
»In kakšen je bil naslov spisa?«
»Nesreča nikoli ne počiva!«

Letos nekoliko zamujam s 
poravnavo naročnine za novi 
letnik Mladike, za kar se vam 
opravičujem ...

Želim vam še naprej srečno 
roko pri urejanju tako imenitne 
revije, kot je Mladika, ki je po 
vsebini in obliki za moje srce, 
mojega duha in moj okus v vrhu 
slovenskega revijalnega tiska.

 J. R.

Bolan sem in vendar oblju-
bljam za Mladiko sv. veliko-
nočno mašo v zahvalo za pre-
jemanje zmeraj lepše Mladike. 
Čestitam!

 V. K.

DAROV I  V  TISKOVNI  SKLAD:
Aleksander Cergol – 20,00 €; 
 Benjamin Černic – 10,00 €; Mirella 
Merkù – 60,00 €; Marija Brecelj 
– 20,00 €; Emidij Susič – 20,00 €; 
Edoardo Germani – 20,00 €; Antek 
Terčon – 30,00 €; Patrizia  Krevatin 
– 10,00 €; Ivo Kralj – 20,00 €; Živka 
Marc – 30,00 €; Zavod Svete Druži-
ne – 20,00 €; Marija Prukar – 20,00 
€; Ninko Černic – 20,00 €; Marija 
Elsbacher – 20,00 €; Rožica Pertot 
– 30,00 €; Ernesta Tul – 20,00 €; 
Marinka Terčon – 70,00 €; Silva 
Resinovič – 70,00 €; Lojze Debelis 
– 10,00 €; Franko Fabec – 20,00 €; 
Anica Štefaničič – 15,00 €; Mirka 
Cossutta – 20,00 €; Kati Burjes – 
29,53 €; Rosa Godnik – 10,00 €; 
Marilka in Danijel Čotar – 10,00 €; 
Aleksander Furlan – 20,00 €; H. P. 
– 20,00 €.

L I STN I CA  UPR AV E

Vsem darovalcem se iskreno 
zahvaljujemo.
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Konec februarja, ko je grožnja širjenja koronavi
rusa že bila, a ne še tako očitna in ni bilo niti še 
tako jasno, da gre za pandemijo, sem se vračala z 
romanja v Sveto deželo. Letos je bilo romanje, ki ga 
sicer večkrat na leto organizira Komisariat za Sveto 
deželo, ki domuje na Viču v Ljubljani, še toliko 
bolj pomenljivo. V letu 2020 namreč obeležujemo 
110. obletnico prvega množičnega vseslovenske
ga romanja v te svete kraje, romarjev je bilo 542, 
odpotovali so iz Trsta, med njimi je bilo več deset 
Slovencev tudi z našega konca, potovali so pet 
dni v eno smer, ko so prispeli na Bližnji vzhod, so v 
Sveti deželi ostali tri tedne. Obletnico smo Sloven
ci iz vseh koncev obeležili tako, da smo se podali 
na devetdnevno romanje, kjer so nas spremljali 
visoki predstavniki slovenske katoliške Cerkve, 
od ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, ki je 
maševal vsak dan na različnih lokacijah, do provin
ciala slovenskih frančiškanov Marjana Čudna, ki 
je obogatil naše romanje z globokimi duhovnimi 
poglobitvami. Ob njiju so bili še izreden poznava
lec svetopisemskega izročila Bogomir Trošt, sloviti 
slovenski komisar za Sveto deželo, p. Peter Lavrih, 
ter najboljši slovenski poznavalec judovstva, zgo
dovinar Renato Podbersič. Zamisel, da bi se udele
žili romanja, je imela babica, ki je letos prav v tistih 
dneh praznovala pomemben življenjski jubilej.
Prva misel, ki se mi je porodila, ko sem si zamišljala 
to deželo, je bila svetost, ki jo vsako mesto, okraj, 
ulica in hiša izžareva. Ne vem, kako bi se lahko 
človek, ki vsako nedeljo pri maši posluša pričevanja 
o teh krajih, ne udeležil takega potovanja, če se mu 
že ponudi izjemna priložnost.
Tako sem si od 20. do 28. februarja, v devetih dneh, 
ogledala v glavnem vse pomembnejše točke teh 
svetih krajev. Obiskala sem poti, po katerih je 
stopal Jezus, okusila hrano, ki jo je sam jedel in se 
dotaknila kraja – celo točke njegovega rojstva in 
smrti. Taki občutki, kakršne lahko doživiš le na teh 
svetih tleh, so edinstveni, saj s svojimi očmi vidiš in 

na svoji koži občutiš vse to, o čemer si dotlej samo 
poslušal ali bral.
Poleg tega pa je še nekaj drugega, kar me je po
sebno prevzelo. Znano je, da je Jeruzalem sveto 
mesto ne le za kristjane, temveč tudi za jude – 
zanje je tu obljubljena dežela, tu je stal Salomonov 
tempelj –, poleg tega je za Meko in Medino tudi 
tretje sveto mesto za muslimane: Mohamed se je s 
tega kraja dvignil v nebo, nedaleč od judovskega 
Zidu objokovanja.
Prevzelo me je, kako si lahko mesto, ki je ključnega 
pomena za našo vero, delita še dve monoteistični 
veroizpovedi. Ko se človek sprehaja med ulicami, 
je zanimivo opazovati, da so vse različne duhovno
sti, ki tu domujejo, kljub mnogim konfliktom, do 
katerih je prišlo, dobile neko obliko sobivanja in 
strpnosti druga do druge. Verjamem, da povsod to 
ne bi bilo možno, a tu je.
V krajih, kjer je vera obenem tudi identiteta, kjer po 
starih in ozkih mestnih ulicah turisti pokažejo nate 
in rečejo “ta je jud”, “ta je kristjan”, “ta je musliman”, 
se pokaže pravi čut do vere, ko se človek tu poda 
v svetišče za molitev, moli zase in ne zato, da bi po 
obredu šel na kavo s prijateljem.

Vanja Vogrič

Ko Sveto deželo doživiš v prvi osebi:Ko Sveto deželo doživiš v prvi osebi:  
tu človek moli zase in ne zato, da bi 
po obredu šel na kavo s prijateljem

Pogled na Jeruzalem iz cerkve petelinjega petja (Gallicantu) 



Čeprav je februar – in z njim praznik 
slovenske kulture – že mimo, so raz
mišljanja o Zdravljici, o slovenski hi
mni, narodnih simbolih in narodnem 

ponosu vedno aktualna …
Idealna, primerna za slovensko himno je 

zamisel o svetu brez sporov in vojn; svet pri
jateljstva, enakopravnosti in povezanosti med ljudmi 
in narodi sveta. Ker to idejo najustrezneje izraža napit
niška  pesem Zdravljica, je leta 1991 postala slovenska 
dr žavna himna.
Zdravljico je jeseni leta 1844 napisal France Prešeren, 
največji slovenski pesnik. Cenzura mu je preprečila 
objavo, saj je takratna 
oblast s strahom priča
kovala nekaj neprijetne
ga, in sicer spodbujanje 
k uporu in osamosvoji
tvi slovenskega naroda. 
Ker Prešeren cenzurira
ne pesmi ni hotel objaviti, ni 
izšla v Poezijah, temveč šele 
leta 1848 v Kranjski čbelici, ko 
je bila cenzura ukinjena. 
V pesmi, ki je bila oblikovana 
po osnovah likovne pesmi (carmen figuratum), si je 
pesnik zamislil, da so osrednje teme domovina, svo
boda, enotnost, mir in sožitje med vsemi narodi ter 
dobrota vsakega posameznika. Domovina je prva in 
najpomembnejša. To je dežela in so ljudje, ki živijo v 
njej. Domovina izraža svobodo. Svoboda pa je temeljna 
pravica in vsesplošni vzornik naroda. Ta tema se nanaša 
na slovensko politično nesamostojnost in zatiranje v 
času absolutizma. Prešeren v pesmi, primerni za pitni
ško omizje, izraža takratne aktualne politične razmere 
in svoj odnos do ljudstva. Prav zaradi romantičnega 
literarnega gibanja, ki je v središče zanimanja posta
vilo človekovo čustvo, je Prešernovo besedilo zaslo
velo, želje, ki so v njem izražene, pa so se uresničile. 
Enotnost in sprava sta za Prešerna pogoj, da si narod 
pribori svobodo, saj samo v svobodi je sreča, ki jo 
je takrat slovenski narod lahko našel v sožitju z 
drugimi slovanskimi narodi, dandanes pa z 
narodi celega sveta.

Slovenska himna je med 
najbolj miroljubnimi 

himnami na svetu, 
saj z razliko od 

ostalih ne izraža 
svobode na 

borben način, 

temveč v spravni obliki. 
Po spletu sem poslu
šala državne himne. 
Zdelo se mi je, da imajo 
vse podobno spremno 
melodijo, saj v ozadju igra 
orkester. Slovensko himno, 
s Premrlovo melodijo, občutim 
kot drugačno, svojo in domačo. 
Všeč mi je, ko jo pojejo športniki 
slovenske reprezentance, ponosni na svojo domo
vino in z željo, da pripeljejo svoj narod do uspešne 
zmage. Ko plapola belomodrordeča slovenska naro

dna zastava na kakršnikoli 
prireditvi, imam občutek 
svoje velike slovenske 
vrednosti. Ob slovenski 
državni himni mi je še pri 
srcu Vstajenje Primorske. 
Ganjena sem vsako leto, 

znova in znova, ko grem v Rižar
no in se ob petju Vstajenja Pri
morske zjočem. Uživam 1. maja, 
ko vas pordečijo prvomajske 
zastave, ko se udeležim poho

da, oblečena v živordečo majico. Nekoliko žalostno se 
počutim, ko me tujec v Berlinu vpraša, v katerem jeziku 
govorim, in mi potem, ko mu odgovorim, začudeno 
pove, da ni še nikoli slišal za Slovenijo. Navadno in 
sproščeno se počutim ob nedeljah, ko župnik pridiga v 
slovenščini. Zadovoljna sem, ko na prireditvi francoske
ga državnega in civilnega praznika v Parizu, 14. julija, 
pod Eifflovim stolpom, kjer je na tisoče ljudi, prepo
znam Slovence. Posmejem se ob zvoku sosedovega 
prepiranja v slovenskem jeziku. Neučakana sem na 
Prešernovi prireditvi v Slovenskem stalnem gledališču, 
saj bo slovenske pesmi bral prav moj očka. Presene
čena sem, ko na večdnevni tekmi v Celovcu, ob izidu 
rezultatov, ob mojem imenu piše kratica SLO. V Kopru 

se udeležim Cankarjevega priznanja in v 
veliki množici študentov in dijakov se 

prepoznam v skupini zamejskih 
Slovencev. Prvič poletim sama 

v Anglijo. K sreči imam ob sebi 
kar nekaj Slovenk, s katerimi 
hitro navežem stike. 
V šoli. Na vajah za Prešer
novo proslavo, celotni zbor 
prepeva Zdravljico. Takrat se 

počutim imenitno.

Tadeja Gergolet

Misli O in OB 
slovenski himni

KO DOMOVINA 
IZRAŽA SVOBODOSVOBODO



100. obletnica požiga Narodnega doma
Kaj o tem vedo mladi v Sloveniji?

 Slovenci v Italiji praznujemo letos prav 
posebno in svečano obletnico, in sicer 
100. obletnico požiga Narodnega doma. 
Pred stotimi leti so ga namreč  fašisti v 
uničevalnem besu požgali, kar opisuje 
tudi pisatelj Boris Pahor v svoji knjigi Kres 
v pristanu. Obletnico bomo proslavili na najrazličnejše 
načine, s slovesno proslavo, ki se je bosta udeležila tudi 
slovenski in italijanski predsednik republike Borut Pahor in 
Sergio Mattarella, z vrnitvijo stavbe slovenski skupnosti, z 

raznimi projekti in pobudami. 

n Ali veš, kaj je Narodni dom?

l Hiša za združevanje zamejskih Slovencev.

l Ne vem, neki narodni dom, kjer so Slovenci.

l Narodni dom je prostor, kamor hodijo vsi zamejci.

l Ali ni v Narodnem domu občina?

l Stavba za razne prireditve …

l Prostor, kjer se odvijajo razni kulturni dogodki.

l To je stavba v Trstu, ki je bila požgana s strani 
 fašistov, v svoji knjigi pa jo je opisal Boris Pahor.

l Tam je bil izobraževalni center, nato so ga požgali 
komunisti … sedaj sta tam propadla banka in knjižnica.

l Tisti, ki je zgorel?

l Najprej so se zbirali zamejski Slovenci, potem pa so 
ga požgali.

l Ali ni to neka hiša, kjer je ena knjižnica?

l Ustanova za povezovanje in kulturno udejstvovanje 
izvenmejskih(!) Slovencev.

l Leta 1920 so fašisti požgali ta kraj, kjer so se 
 združevali Slovenci.

l Podobno kot kulturni dom je namenjen slovenskim 
prebivalcem Trsta.

l Ne vem, ampak si lahko izmislim kaj sedaj na hitro …

Ob teh odgovorih se mnogi lahko 
nasmehnemo, čeprav nam tudi 
ponudijo priložnost, da se zamisli
mo. Osebno se mi ne zdi v redu, da 
petdeset kilometrov od nas mladi
na (in na žalost tudi več odraslih) 
nima pojma oziroma ima precej 

omejene predstave o tem, kaj je 
bil v preteklosti Narodni dom za 
Slovence v Trstu in da bolj malo ve 
o tragediji, ki je tako globoko vpli
vala na tržaško zgodovino in ki je 
za nas postala celo narodni simbol. 
Iskreno upam, da bo Slovenija ob 

stoti obletnici požiga Narodnega 
doma organizirala kako prireditev 
ali kako drugo pobudo, da bo bolje 
kot do zdaj ozavestila in informira
la, pa tudi pripomogla k spominja
nju tako zaznamujočega dogodka.

Jernej Močnik

Zato smo si tudi pri Rasti 
zamislili članek za to priložnost. Tokrat sem 
povprašal sovrstnike, s katerimi živim v Dijaškem domu 
v Vipavi – to se pravi mlade iz Slovenije –, ali vedo, kaj 
je Narodni dom oziroma kaj predstavlja za nas, zamej
ce. Zbral sem precej odgovorov, jasno pa je, da večina 
mojih sovrstnikov ne ve točno, za kaj gre. Podajam vam 
nekaj anonimnih odgovorov:



Tudi letošnje leto so se dijaki sloven-
skih šol iz Trsta udeležili projekta 
Memobus, ki ga prireja Kulturno 
združenje Quarantasettezero-

quattro. V sklopu tega projekta se 
dijaki odpravijo na obisk nacističnega 

koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in 
raznih muzejev ter krajev spomina na žrtve nacistič-
nega gorja.
Za boljše razumevanje tega projekta smo se pogovo-
rili s profesorjem Tomažem Susičem, ki na DIZ Jožef 
Stefan poučuje angleščino in ki že dolgo let spremlja 
dijake na tem posebnem projektu.

n	Zakaj deluje Memobus?
l	Vzgojni projekt »Memobus – 
Potovati, da bolje razumemo, kljub 
vsemu«, temelji na prepričanju, da 
je za dobro razumevanje in prena
šanje spomina na holokavst in na 
zgodovinski trenutek, ki je Evro
po in tudi naše kraje pripeljal do 
različnih oblik fašizma, treba skozi 
dolgotrajni proces, 
ki vključuje analizo, 
refleksijo, empatijo in 
razumevanje. Mlade 
višješolce torej spodbuja k 
spoznavanju preko vrste lekcij 
in delavnic, ki jih vodijo strokovnja
ki zgodovinarji, preko pričevanj in 
preko ogleda taborišč smrti. Dijaki 
dejansko prehodijo dve poti: prva, 
ki jo uberejo v spremstvu sovrstni
kov in odraslih voditeljev, je oseb
na, notranja, in vodi do določenih 
spoznanj, ne samo zgodovinskih, 
ampak predvsem človeških; druga 
je fizična pot do tistih krajev, ki naj
bolj zgovorno pričajo o grozotah 
med drugo svetovno vojno.

n	Kam vodi pot Memobusa?
l	Višek projekta je vedno obisk t. 
i. krajev spomina: najprej tržaške 
Rižarne na dan odhoda, kjer poteka 
vodeni ogled in, če se le da, pri
sluhnemo besedam preživelega 
deportiranca, gospoda Riccarda 
Goriuppija. Nato pa se z nočno 
vožnjo dijaki odpeljejo v mesto 
Krakov, kjer si ogledajo stari del 
mesta, judovski geto, židovsko četrt 
Kazimierz in taborišči Auschwitz 
in Auschwitz II Birkenau. Ker je bil 
letos Schindlerjev muzej polno 
zaseden in se ga ni dalo obiskati, 

smo namesto tega obiskali judovski 
muzej in se v judovskem kulturnem 
centru srečali s pričevalko, gospo 
Zofio Radzikowsko. Naj poudarim, 
da sta obe srečanji s pričevalcema 
izredno dragoceni, dijaki so obakrat 

poslušali v smrtni tišini in ju potem 
preplavili z vprašanji. Mislim, da 
dijaki dobro razumejo, da so po
govori s pričevalci vedno bolj redki 
in so torej še toliko bolj dragoceni. 
Dodana vrednost za naše dijake je 
bila ta, da je pripravo in oglede vo
dil zgodovinar Štefan Čok v sloven
ščini. Dijaki so bili navdušeni.

n	Kdo se lahko udeleži projekta 
Memobus? Kako smo lahko izbra-
ni za ta projekt?
l	Ko šole prejmejo povabilo zdru
ženja »47/04«, se same odločijo, če 
ga sprejmejo in koliko dijakov bodo 
vključile v projekt. 
Načeloma so dijaki višjih šol iz 
če trtih ali petih razredov, ki te 

tematike obravnavajo 
tudi med poukom in ki 
imajo dovolj zrelosti, da 
lahko vse to predelajo 

v sebi. Prvo in glavno načelo 
pa mora seveda biti to, da si 

dijaki želijo sodelovati, da jih ta 
tematika zanima. 

n	Koliko časa že poteka ta projekt?
l	Memobus so prvič organizirali 
leta 2014. Leto prej je goriška Po
krajina prosila združenje »47/04«, 
ki je do takrat vodilo zgodovinsko 
pripravo za Vlak spomina, če bi 
za goriške in tržaške šole lahko 
oblikovalo nov projekt, ki naj bi bil 
podoben prejšnjemu, a bi bil manj 
kompleksen (z Vlakom spomina se 
istočasno premika približno 750 
udeležencev), obenem pa tudi bolj 
zgodovinsko podkovan. Pri združe
nju »47/04« so si zavihali rokave in 
pripravili odlično ponudbo, ki se je 
z leti še izpilila in kristalizirala. 

n	Kdaj se je letos odvijal potoval-
ni del?
l	Potovalni del je bil letos od 19. 
do 23. februarja. Imeli smo srečo, 
saj smo se že vračali proti domu, ko 
so napovedali prve ukrepe proti ko
ronavirusu. Če bi potovalni del bil 
teden kasneje, bi ne smeli na pot.

MEMOBUS:
dijaki, ki potujejo za spominom 

in se na poti spremenijo



n	Kako vpliva projekt na dijake?
l	Dijaki so po povratku zelo zado
voljni s projektom. Razumejo, da so 
spoznali in doživeli nekaj, kar je za 
osebnostno rast važno. Včasih so me 
tudi spraševali, če se lahko projekta 
udeležijo še enkrat. Verjemite, da ne 
pretiravam, če rečem, da sem nekate
re dijake videl dobesedno dozoreti in 
se vrniti spremenjene. Večina dijakov, 
ki so šli skozi ta proces, zelo težko 
razume, zakaj drugi dijaki odločajo, 
da se ne želijo udeležiti projekta.

n	Koliko časa pa Vi že spremljate ta 
projekt? Zakaj se vračate? Kako pa 

so v letih dijaki reagirali ob obisku 
teh krajev?
l	Projekt spremljam od samega 
nastanka. Pravzaprav sem jih prej 
spremljal tudi na Vlak spomina, in to 
od prvega leta, ko so projekt ponudili 
šolam v naši deželi. Zakaj se vračam, 
me večkrat vprašajo tudi dijaki. Od
govor je enostaven: vračam se zaradi 
njih, ker vem, kako važno je, da se v 
čim večjem številu udeležijo takih 
projektov, ki pripomorejo k njihovi 
osebni rasti. Projekt poznam skoraj do 
potankosti, zelo rad sodelujem z orga
nizatorji in oni mi zaupajo z manjšimi 
vlogami pri sooblikovanju priprave. 

Ko so mi po povratku, tudi še leta 
kasneje, dijaki hvaležni, da sem jim 
ponudil ta projekt in jih spremljal na 
poti, je to že zadostna motivacija, da 
se spustim v organizacijo naslednjega 
Memobusa. Nenazadnje pa mi je tudi 
mesto Krakov prirastlo k srcu in vedno 
se rad vračam na obisk.
Reakcija dijakov je v letih večinoma 
odvisna od njihove osebnosti: neka
teri skušajo biti čim bolj objektivni, 
želijo si distance od tega, kar vidijo, 
da jih ne bi preveč prizadelo, neka
teri pa reagirajo bolj emotivno; vsi 
pa so vedno zelo hvaležni, da so se 
lahko udeležili Memobusa.

Za konec pa smo prosili še za pričevanja nekatere 
dijakinje, ki so se udeležile projekta:

Giorgia Sinigoj: Pred odpravo z 
Memobusom mi je bilo dogaja
nje druge svetovne vojne miselno 
zelo oddaljeno, pa čeprav imamo o 

zločinih, genodicih, pričevanjih o tem 
grozovitem obdobju številne zanesljive 

podatke. Preveliko krutosti se je takrat zgodilo, da bi si 
jo sploh utegnila predstavljati. Sedaj pa, po izkušnji z 
Memobusom, po ogledu muzejev, koncentracijskega 
taborišča Auschwitz, poslušanju dveh pričevanj, mno
gih informativnih srečanjih se mi je slika vse bolj raz
jasnila. O pomenu besede »preteklost« pa sem začela 
drugače razmišljati: vse, kar se dogaja v tem trenutku, 
je v naslednjem že preteklost, današnji dogodki bodo 
jutri pretekli. Prav zaradi tega se mi zdi po tej izredno 
poučni izkušnji preteklost v resnici nekaj, kar je blizu 
vsakomur izmed nas. Med poslušanjem enega izmed 
pričevanj, sem vprašala gospo, Judinjo, ki je preživela 
holokavst, če bi rada podala kakšno misel, ki se ji zdi 
pomembna še posebno za nas mlade. Brez obotavlja
nja mi je odgovorila: »Education is the most important 
thing for the future« (kar v prevodu pomeni: Življenje 
se ne more v prihodnosti nadaljevati brez izobrazbe, ki 
ima največjo vrednost). Z njo se miselno združujem in 
spodbujam vse, s posebnim ozirom na svoje sovrstnike, 
naj vsaj enkrat v življenju obiščejo te kraje grozote, kjer 
se je zlo utelesilo v človeku in – čeprav je bilo izredno 
destruktivno in je žal prineslo do tedaj nepredstavljive
ga števila žrtev – je bilo končno le premagano.

Svetlana Brecelj: Izkušnja me je na
učila, kaj pomeni, da ti nekdo počasi 
vzame vse, tudi tiste stvari, ki so se ti 
zdele samoumevne, na primer kava 

v baru. V tem težkem trenutku, ki ga 
danes doživljamo, mislim, da se  dogajajo 

podobne stvari, saj so nam najprej vzeli pravico do 

obiskovanja pouka, nato pravico do druženja, sedaj pa 
celo svobodo premikanja. Razlika z nekdanjo situacijo je, 
da so to danes storili, da bi nas obvarovali pred boleznijo, 
nekoč pa so Judom in ostalim žrtvam odvzeli vse, da bi 
jih omalovaževali.

Jana Tul: Vtis, ki so ga name naredili ti 
kraji, je bil zelo močen. Videti vse s svo
jimi očmi, stopati po zemlji, ki je nekoč 
vodila v smrt, in istočasno prisluhniti re

sničnim zgodbam, je popolnoma druga
če, kot poslušati razlago v razredu. Priznam, 

da sem mislila, da bom med obiskom doživljala močnejše 
občutke, večino časa pa sem bila skoraj apatična. Kasneje 
sem razumela, da je moj odziv bil takšen, ker me je vse res 
pretreslo. Misli o tem, kar sem videla, me ves dan niso za
pustile. Kar se je v teh krajih zgodilo, je tako ekstremno in 
nečloveško, da si je to sploh zelo težko predstavljati. Zgo
dilo pa se je zares. Ko sem se o tem pogovarjala s sošolci, 
se mi je tresel glas in nisem mogla nadaljevati.
Obisk Auschwitza I in II je v meni pustil tudi pozitivno 
sled. Ko sem se vrnila domov, sem se počutila izredno 
srečno. Zaradi tega, ker imam dom, družino, ki me ima 
rada, hrano in veliko drugih stvari (tudi nematerialnih), 
ki jih žal nima vsak. Lahko bi bilo veliko slabše. Občutek 
hvaležnosti me spremlja vsak dan.
 Jakob Tul



Ste kdaj igrali kako igrico, med katero 
ste hodili z zaprtimi očmi? Ste kdaj 
brali ustnice? Igrali pantomimo? Pre
pričana sem, da ste to že počeli in se 

pri tem tudi zelo zabavali. Obstajajo pa 
ljudje, ki se v takih situacijah znajdejo vsa

kodnevno in to ne za zabavo. Ja, govorimo o invalidih, 
to je osebah s posebnimi potrebami (opp).
Večina je prepričana, da je drugačnost težko sprejemlji
va, da je družba ne zna vključiti, obstajajo pa ustanove 
in projekti, ki skušajo ta prepričanja spremeniti. Taka 
želja se je rodila tudi v meni, zato sem leta 2018 postala 
samouk slovenskega znakovnega jezika. Vzljubila sem 
ta jezik. Na predavanju in delavnicah o slovenskem 
znakovnem jeziku na sedežu sklada Mitja Čuk sem ime
la priložnost dokazati, da je zelo zanimiv jezik. Skoraj 
leto kasneje pa sem izvedela, da lahko to znanje nad
gradim, zato sem se kot prostovoljka vpisala v projekt 
Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK) z 
motom »Biti inkluziven«.
Akcija GSPK je nastala pred tremi leti in 
poteka prostovoljno. V njej sodelujejo 

tako gluhe in naglušne osebe kot slišeči. Vse skupaj 
poteka od marca do oktobra v različnih planinskih ko
čah po celi Sloveniji. Delovne skupine sestavljajo gluhi 
in naglušni natakarji, vodja ekipe, animatorji (oba sta 
gluha/naglušna) in tolmači (slišeči ali naglušni). Skupaj 
delajo z najemniki koč čez vikend.
Že drugo leto delam kot tolmač (dvakrat sem delala na 
Slavniku), čeprav je moje znanje kretanja osnovno. Ko 
sem pristopila k projektu, nisem vedela, kaj naj priča
kujem. Ko sem vodji ekipe povedala, da nisem spretna 
tolmačka, me je pomirila in zagotovila, da si bomo po
magali. Ko sem prišla v kočo, sem se počutila sprejeto, 
v veliko pomoč pa mi je bila druga tolmačka, s katero 
sem spletla močne prijateljske vezi. Videla sem, da 
gluhi in naglušni natakarji večinoma niso potrebovali 
nas, tolmačev, in da so bili pohodniki navdušeni nad 
pobudo. Po letošnji izkušnji kretam veliko bolje! 
K uspehu pobude sem lahko pripomogla tudi s svojim 

znanjem italijanščine, saj sem pred začetkom 
akcije med drugim prevedla 
jedilni list in navodila. Z vse
mi sem se dobro razumela, 
kar je pripomoglo k odlične
mu sodelovanju v skupini in z 
najemniki koče. 
Nekaj prijateljev me je vpra
šalo, zakaj to počnem, če je 
na prostovoljni ravni in če od 
tega ne dobim honorarja. Pred 
lansko izkušnjo so bili moji 
odgovori različni, sedaj pa je le 
eden: zadoščenje. Poleg tega pa 
še hvaležnost, veselje in zani
manje obiskovalcev, nasmehi 
upraviteljev in uslužbencev v koči, 
prijateljstva in še bi lahko našteva
la. Vsi ti so razlogi, zaradi katerih to 
počnem in tudi z veseljem.
S projekti, kot so Gibalno ovirani 
gore osvajajo (GOGO), Za slepe 

in slabovidne ni ovir, Gluhi strežejo v planin
skih kočah ter Slepi in slabovidni po slovenski 
planinski poti 20202022, dokazujemo, da je 
drugačnost nekaj lepega, da vsi zmoremo, ko 
premagamo lastne ovire. 
Vsi mladi bi morali spoznati te skupine ljudi in 
se jim približati. Prav ti projekti nudijo zanimi
ve, nepozabne izkušnje inkluzivnosti.

Martina Sosič

Projekt za vključevanje drugačnosti v družbo

Prostovoljno delo Prostovoljno delo daje zadoščenje!daje zadoščenje!



SLOVENSKI KULTURNI KLUBSLOVENSKI KULTURNI KLUB

Popil sem kavo 
v kafiču pod nje-
nim stanovanjem. 
Kupil sem paketa 

cigaret in rogljič. 
Bilo je popoldne in 

pločnik, po katerem sem hodil, je 
bil od julijskega sonca razbeljen. 
Na čelu so se mi zbirale kapljice 
potu, ko sem pozvonil. Njen glas, 
ki sem ga dobro poznal, je odgo-
voril in odprla mi je vrata. Vedel 
sem, da me hoče, ker ji je dolg-
čas. Vseeno sem vstopil v sta-
novanjski blok in se z dvigalom 
povzpel v zadnje nadstropje. Sto-
pil sem v stanovanje. Takoj sem 
zavohal vonj po kavi in cigaretah, 
ki je vladal v stanovanju že vsaj 
nekaj dni. Iz kuhinje je prišla, me 
objela, poljubila in elegatno in 
prevzetno, a po njenem prijazno 
spregovorila: 

»Si mi kupil cigarete?«
»Ja, sem,« sem rekel.
Zavohal sem njen parfum. Par-

fum, ki si ga je pošpricala vsakič, 
ko sem prišel. Vedela je, da mi je 
zelo všeč. Ja, ljubil sem ga, kot 
sem ljubil njo. A tiste dni je poleg 
tistega parfuma na sebi nosila 
melanholijo. Cele dneve je bila 
sama in čakala name. 

Iz torbe sem povlekel paketa 
in rogljič in jih položil na mizo v 
dnevni sobi. Vzela je paket in iz 
njega cigareto ter si jo brezbrižno 
prižgala v dnevni sobi, tudi če ji 
je oče, preden je odšel, zagrozil, 
naj ne kadi v stanovanju. Nešte-

tokrat sem ji rekel, da mi ni všeč, 
da toliko kadi. Vedel sem, da ji 
konec koncev sploh ni všeč kadi-
ti. Vsakič, ko sem ji to rekel, mi 
je samo odvrnila: »Veš, v današ
nji družbi ti mora biti všeč tisto, 
kar se ti gnusi.« 

Bele vrečke, v kateri je bil 
rogljič, ni niti pogledala. Skoraj 
užaljen sem bil, ker se ni zmenila 
za kornet, ki sem ji ga kupil. Ona 
je bila takšna: ni se zmenila za 
takšne stvari, tudi če so bile lahko 
za nekoga pomembne. Ni se zme-
nila za starše, za profesorje, za 
kritike ali mnenja drugih. Ja, ži-
vela je tako, kot ji je ustrezalo in 
ni se ozirala na druge. Pogostoma 
niti name. Tako se je spopadala z 
življenjem in kako ji je to uspeva-
lo, mi ni bilo nikoli jasno. 

Bila je hčerka ločenih staršev, 
ki niso občutili krize, kot so jo 
moji. Njeni starši so, obsedeni 
od poslov in denarja, večino časa 
preživeli na delu. Imela je vse, 
kar si je želela. Zadnji model tele-
fona, motor in da ne govorimo o 
dragih oblekah, ki jih je imela na 
pretek. Imela je vse, tudi tisto, kar 
je popolnoma odvečno najstniku. 
Tudi če je vedela, kako so drage 
vse te stvari, ji je bilo vseeno. 
Nasprotno kot njenim staršem, ji 
je bil denar nepomemben.

Edino, kar jo je v tistih so-
parnih dnevih zanimalo, je bilo, 
da so bile v hiši knjige, cigarete 
in nekdo, s katerim se je lahko 
pogovarjala. Sploh ni stopila iz 

hiše. Zapirala se je v stanovanje s 
klimo. Kot vsi najstniki sva sku-
paj iskala razvedrilo dolgčasu, ki 
je v vseh enakih poletnih dnevih 
poležaval na naših glavah. Nisva 
pohajala po mestu ali hodila na 
morje in sploh se nama ni dalo 
vstati s kavča ali postelje. Knji-
ge, cigarete in jaz smo bili edino 
sredstvo, ki jo je razvedrilo in ji 
odgnalo dolgčas. 

V radio je vstavila cd in ple-
sala v dnevni sobi. Jaz sem sedel 
na kavču in jo gledal. Ljubila je 
Chopina. Tudi meni je bil zelo 
všeč. Cele popoldneve sva poslu-
šala klasično glasbo in vse nama 
je bilo kristalno jasno. 

»Boš kavo?« me je vprašala.
»Ne, hvala. Sem jo komaj 

popil,« sem odgovoril.
Popila je kavo in se nato use-

dla po turško na tla, pred mene, 
ki sem sedel na kavču. Začela 
je govoriti. Govorila je o vsem. 
O knjigah, ki jih je prebrala, o 
stvareh, ki ji jih je povedal ded, in 
o vsem, kar ji je prišlo na misel, 
tudi če si je to izmislila. Stalno 
me je spraševala, ali razumem in 
ali se strinjam. Poslušal sem jo in 
ji povedal, ali se strinjam ali ne. 
Ko sem ji rekel, da se ne stri-
njam, je argument tako podrobno 
poglobila, da me je vsakič prepri-
čala. Včasih je nisem poslušal in 
se spominjal najinega začetka, ko 
sem maja v šolo hodil samo zato, 
da sem jo videl na hodniku, samo 
zato, da sem jo lahko pozdravil. 

Nisva se ljubila več, in kadar sva se srečala, 
oči sva obrnila preč. - Kette

Pikice

(dalje F)
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Spominjal sem se, kako sva se na avtobusu  
skrivaj gledala. Če pa je dolgo nisem poslu-
šal, se je tega zavedela in se razjezila ter me 
s svojim ostrim pogledom ošinila, ko da bi ji 
naredil nekaj zlobnega.

Gledala me je v oči. Imela je svetlo zele-
ne oči in nekaj črnih pikic v njih. Zelo mi je 
bilo všeč, ko sva se gledala v oči. Ljubil sem 
tisto svetlo zeleno barvo in vse tiste pikice. 
Izgubljal sem se v njih. Pametna je bila in 
še kako. Vedela je ogromno stvari, za katere 
velikokrat sploh nisem vedel, da obstajajo. 
Nikoli nisem uspel razbrati, kaj se ji je podilo 
po mislih. Ona pa je moje misli brala, kot 
vsakdo bere časopis. Vedela je, kako sem se 
jaz, medtem ko je ona nenehno govorila, opi-
jal ob mentalnih pustolovskih ljubezenskih 
filmih, v katerih je bila ona protagonistka. 
Takrat je vstala, se usedla ob mene na kavč in 
me še bolj globoko gledala v oči. Prijela me 
je za glavo in me poljubila. Poljubljala sva 
se in pozabila na vse, kot da je vse okoli naju 
izginilo. Slačila me je, me božala in grizla po 
vratu. Objemal sem jo in poslušal njen srčni 
utrip. Ležala je na meni in me božala po glavi 
in se igrala z mojimi lasmi. Vsak najstnik ve, 
kaj se s punco zgodi, ko si z njo in ne veš, kje 
imaš rit in kje glavo. Zgodi se.

Takrat, v tistih trenutkih, sem občutil mir. 
Z njo sem bil povezan, združen. Občutil sem 
svoj popolni obstoj, ki zatemni vse drugo, 
vse, kar obstaja, vso bojazen in strah.

Nato je vstala, hodila po stanovanju, plesa-
la ob glasbi in me spet ogovorila. Govorila mi 
je o svetu, o politiki, o družbi in kako vse to 
pritiska na nas najstnike. Jezno mi je govorila, 

kako odrasli sploh ne vzamejo v poštev, kako 
se mi najstniki počutimo. Krivila je odrasle, 
službe in denar. Nato pa sva skupaj počila v 
smeh in poslala k vragu vse to, skupaj plesala 
ob glasbi, si skuhala kaj za pod zob, se stuši-
rala ali se samo spet ulegla na kavč.

Cele popoldneve sem poležaval na kavču 
in jo gledal. Ljubil sem jo. Ljubil sem jo in 
gledal. Gledal sem jo, kot se gleda umetnino. 
Kot se gleda na nekaj, za kar se ve, da se ne 
da obvladati ali imeti. Gledal sem jo, kot se 
gleda zaton in rdeče morje. Gledal sem jo, kot 
se gleda avtobus, ki se ga ravnokar zamudi. 
Gledal sem jo, kot se gleda osebo, ki ti je 
pomembna, a za katero veš, da bo odšla. Za 
katero veš, da je njena ljubezen do tebe pre-
drobna in šibka, da bi trajala. Nisem je gledal, 
ker je bila naga, ker je bila privlačna, ker je 
bila lepa ali ker je obstajala. Nisem je gledal, 
ker je bila zame vse, kar si lahko najstnik 
želi. Gledal sem jo, ker sem z njo bil nekaj 
več in ker ni res, da je vsak sebi zadosten. 
Gledal sem jo, ker sem bil zaljubljen. Gledal 
sem jo, ker sem vedel, da sem lahko takrat 
srečen le z njo. Gledal sem jo, ker sem vedel, 
da zanjo nisem, kar si ona želi, da sem. Gle-
dal sem jo, ker sem vedel, da se me bo kmalu 
naveličala, in gledal sem jo, ker sem vedel, 
da me bo prej ali slej pozabila. Vedel sem, da 
se bo poletje končalo in da se ne bova ljubila 
več. Vedel sem, da bo odšla in vedel in čutil 
sem, da se bova spet srečala, a da bo svoje 
oči obrnila proč, ko bom v njenih očeh iskal 
tiste pikice.

Jakob Kralj
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