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Uvodnik
V somraku 
časa je dobro 
živeti za luč 
Aleksandra Jelušič

Ko se je leta 1980 na umetniški sceni pojavila 
skupina Laibach, je javnost na njihovo umetnost 
odgovorila z burno reakcijo. Na slovenski sce-
ni pa so delovali še drugi ustvarjalci, ki so preko 
svoje umetnosti arhivirali in opozarjali na obdob-
je, v katerem so živeli – tako duhovno, politično 
kot tudi zemljepisno. Ni šlo za posmeh, prej za 
zdravo provokacijo, za katero je že Brecht v knjigi 
Vzpon in padec mesta Mahagonny zapisal, da je 
to način, kako postaviti stvarnost spet na noge, 
in zato tudi eleganten in zadržan angleški humor 
drži svojo ceno.

Za čas, na katerega danes gledamo kot obdobje 
omejevanja in kršenja načel demokracije, je bilo 
značilno vročično brbotanje, ki je v žaru idealiz-
ma ustvarjalo kulturne presežke, pri tem pa se ni 
oziralo na profit, ni preračunavalo.  

Nato so se je nekje na tej poti 'zgodili' slovenska 
samostojnost in suverenost, združena Evropa, 
evropska sredstva za mega umetniške instalacije, 
demokracija in svoboda – vsaj tista napisana in 
zapakirana na način, da jo povprečen državljan 

kot takšno tudi kupuje na prodajnih policah 
skupaj z WC-račko in bestsellerji, ki jih po kon-
zumiranju odvržemo in mimogrede poniknejo v 
pozabo. Ker nimajo apela, strasti, naboja. Takšna 
umetnost je dietna, neškodljiva in nemoteča. 
V to kategorijo sodijo tudi turbo folk kot obli-
ka turbo umetnosti, fast food kulinarika, silikon, 
»veliki brat« in nacionalizem, kar mediji izdatno 
podpirajo ter vzpodbujajo. Slovenski alternativci 
žal v tem času in prostoru nimajo česa iskati, saj 
ob popolni demokraciji in svobodi izgubijo svoj 
revolucionarni naboj.
Če si izposodim besedno »poigravanko« novi-
narja Jurija Paljka, potem si slovenski alternativec 
danes postavlja eno samo vprašanje: »Kaj sploh 
še počnem tukaj?«
Disciplina svobode, ki se je spremenila v našo 
lastno nesvobodo, je namreč proizvedla umet-
nost brezdelja, ki izgublja stik s stvarnostjo, ulič-
nim življenjem, vsakdanjostjo, ki pa v svojih na-
drobnostih skriva več resnice in modrosti kot 
»visoka umetnost«, ki bi naj bila odraz izbranega 
okusa in torej v domeni elite. A elita ne pome-
ni sinonima za pretencioznost, še sploh če nima 
svojih kulturnih korenin in se je komaj pred sto-
letjem skopala iz proletarske in ruralne mentali-
tete. Tako je tudi umetnost na tej poti do glave 
zašla v slepo črevo, brezizhodnost ter odtujenost 
od vsakršne morale in njenega izvirnega pos-
lanstva.
V tem brezdelju se je morala roditi Provinca, ki 
je izkoristila prednosti virtualnosti in možnosti 
brezmejnega povezovanja, da bi ustvarila na-
videzni otok kot azil tistim, ki še čutijo moral-
no potrebo po resnici in jo želijo povedati: brez 
olepšav in nič vzvišeno nad realnostjo. Pri tem je 
pomemben samo glas, ki je brez barve, spola in 
prepričanja, onkraj meja, brez idealiziranja, stvar-
no in v stiku z osebno etiko, ki si je kot življenjsko 
poslanstvo izbrala arhiviranje časa, ki mu pripa-
da.
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Kratko zgodba, Vlaki za Mumbaj, avtor-
ja Milana Petka Levokova je bila nomi-
nirana za najboljšo kratko zgodbo revije 
Sodobnost, ob njeni šestdeseti obletnici, ki 
so jo proslavili 6. maja 2016.  

Kratka Zgodba

Vlaki za Mumbaj
Milan Petek Levokov

6

Bila je še noč, čeprav proti koncu, daleč proti 
vzhodu je nebo že spreminjalo barvo, a nad 
svetom v ravnici je še vedno vladal nočni spo-
koj. Vendar se je tema počasi redčila ter se v 
črnih kosmih zadrževala le še okrog palmo-
vega gozdičevja in v pasu grmičevja ob suhi 
strugi potoka, ki se je zvijal med polji. Tudi v 
naselju hišk, ki se je skrivala pod drevesi, je 
bilo enako, krošnje so temo zgoščevale in na 
vasi je vladal mir. Šele ko se bo sonce prebilo 
skozi krošnje palm in obsijalo slamnate stre-
he, takrat se bo vas predramila; tako ljudje in 
živali bodo oživeli in spet se bo začel običajen 
dan. 



Foto: Sandra Požun

15 7



8

Nenadoma se je skozi tišino prebil ropot vlaka, ki je zapeljal po nasipu na drugi strani palmovega 
gozdiča. Proga je tam sekala ravnico in njena polja, prečkala strugo potoka in nato izginila v nižav-
ju, ki se je širilo naprej proti vzhodu. Kovinski hrup je prišel nenadoma, ko pa je vlak zdrvel skozi 
ravnico, je še nekaj časa vztrajal in se nato izgubil. Nad ravnico je znova legla tišina. 

Rijo zvok vlaka ni prebudil. Pričakovala ga je. Vsako jutro, proti koncu noči, je bilo tako; še preden 
se je zaslišal vlak, je bila ona že budna. Ponoči niso vozili, ta je bil prvi, pomenil je konec noči in 
čas je bil, da se dvigne. Dokler ni zaslišala vlaka, se ni premikala na ležišču, le prisluškovala je drob-
nim zvokom okrog sebe. Enakomernemu dihanju moža in obeh dečkov na sosednjem ležišču. Na 
ležišču ob njej je spala najmlajša Mira. In kot da je punčka začutila materino budnost, se je stisni-
la k njej. Vendar je Rija morala vstati in pohiteti. Do prihoda naslednjega vlaka se mora že vrniti, 
zato ni smela izgubljati časa. Nežno se je odmaknila od deklice in vstala. Čeprav je bila v prostoru 
tema, svetilke ni prižigala. Luči ni potrebovala, vsak košček prostora v kolibi je poznala na pamet, 
po otipu je našla izhod iz prostora, odprla vrata, pobrala palico, prislonjeno na zid, in stopila na 
blatno dvorišče. V mraku je videla, kako so se od drugih hišk odlepljale temne postave, ki so se 
zgostile v gručo na glavni stezi med kolibami. Bile so to ženske z vasi, tako kot ona so čakale na 
prvi jutranji vlak, na njegov znak. Vse so imele v rokah palice. Rija jih je mrmraje pozdravila. Ko so 
se skupini pridružile še tri postave iz spodnjih hišk, so se ženske napotile po stezi, ki je peljala iz 
vasi. Pri zadnji baraki jih je pričakal trop psov: niso se jim približali, le sledili so jim v varni razdalji. 
Steza je peljala mimo palmovega gozdiča, nato zavila med polja trstičevja. Tam se je blatni trak 
steze zožil in ženske so morale stopati v koloni, ena za drugo. Najstarejše so bile na začetku in na 
koncu vrste, dekleta in mlajše ženske pa v sredini. Niso govorile, stopale so v tišini. Vse zaradi var-
nosti. Z govorjenjem bi opozarjale nase, morda bi tudi preslišale kak zvok, ki bi pomenil nevarnost 
zanje, zato so bile tiho in hitele naprej. Del poti skozi trstičevje je bil nevaren del steze, čimprej so 
ga morale prečkati. Ko so se prebile do roba pustega dela ob strugi potoka, so si lahko nekoliko 
oddahnile. Prvi del jutranje poti je bil za njimi. 

Rija je stopala prva v koloni. Ni bila najstarejša med ženskami, vendar je bila poročena in je imela 
otroke, zato ji je bilo dodeljeno to mesto. Lahko bi hodila tudi kot zadnja, a je bila raje na začelju. 
Prisluškovala je zvokom ob stezi in skušala prodreti skozi temne sence. Če so bile negibne, je bilo 
vse v redu; ko pa se je kakšna senca v trstičevju premaknila, takrat je to pomenilo nevarnost. Zanjo 
in za ostale. Samo enkrat je zaznala nekaj takega, zaklicala je ženskam zadaj, naj pazijo – in vse je 
bilo v redu, nič se ni zgodilo. Morda je bila le žival, je Rija pomislila, žival ali pa – kdo ve – lahko je 
bil tudi človek. Moški. Najbrž jih je bilo še več, kot vedno, a so si premislili. Zbali so se palic v rokah 
žensk. Rija je trdno stiskala bambusovo palico, bila je pripravljena, da jo z ostro zašiljeno konico 
zarije v vsako senco, ki bi ji prečkala pot. A še nikoli ji to ni bilo potrebno, vedno je bilo vse v redu. 
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Nič se ni zgodilo, vsaj takrat ne, ko je bila zraven. Ker 
so se neke stvari vseeno dogajale. Takrat, ob zadnjem 
takšnem dogodku se je počutila slabo, imela je vroči-
co in je jutro preležala doma. Je imela srečo? Morda, 
kdo ve … 

Pred dvema letoma je prav v takem zgodnjem jutra-
njem mraku na tej poti skozi trstičevje planila na ženske 
skupina moških, zagrabili so dve in ju odvlekli v goš-
čavje. Vse je bilo tako hitro, da se ženske niso zmogle 
upreti in pregnati napadalcev. Ena izmed napadenih, 
mlajše dekle, se je vseeno rešila: zaradi njenega gri-
zenja in praskanja je za trenutek popustil napadalčev 
prijem, ki ga je izkoristila za pobeg, medtem ko druga 

ženska ni imela te sreče. Z napadalci vred je izginila v 
trstičevju. Preden so prišli moški iz vasi na pomoč in 
so skupaj prečesali trstičevje, je bilo za žensko pre-
pozno. Našli so jo, a nezavestno. Krvavo. Z raztrganim 
mednožjem. Kot da bi se nad njo zvrstila čreda moš-
kih. Ko jo je zdravnik v bolnišnici v mestu videl, se je 
zgrozil. To naredijo lahko le živali, je vpil na ljudi, ki so 
jo pripeljali. Kakšni ljudje ste vendar, živali ste, živali – 

Ne zdravnikov bes ne kasnejša policijska preiskava – 
nič ni pomagalo. Napadalcev niso našli, bili so od dru-
god in vse je bilo tako kot prej. Razen za posiljeno 
žensko. 



18



13

Rija je poznala nesrečnico. Bila je iz hiške na 
robu vasi, mati petih otrok. Ko se je vrnila iz 
bolnišnice, je mož ni hotel sprejeti v hišo. Po-
siljena ženska, ki so si jo privoščili drugi moš-
ki, je bila zanj in za družino sramota. Naj se 
vrne domov k svojim, jo je odganjal. 

Nesrečnica je odšla, vendar ne daleč; do žele-
zniškega nasipa, počakala zadnji nočni vlak  in 
se vrgla pod kolesje lokomotive. Zaradi nje se 
vlak ni ustavil, peljal je naprej. Njene zmlete 
ostanke so našli šele moški, ki so zjutraj prišli 
na nasip opravljat potrebo. S tem je bila vsa 
zgodba končana. 

Morda je bilo tako tudi prav, je Rija razmišljala, 
ko je stopala po stezi. Ženska je bila zaznamo-
vana, v moževo hišo ni več smela, prav tako pa 
je ne bi sprejela njena družina – kam naj potlej  
gre? Umrla bi kot zapuščena žival, kjerkoli že. 
Tudi če bi šla v mesto, ne tisto prvo, ampak 
kakšno veliko, bi končala na ulici še v hujši ne-
sreči. Tako je bilo vsaj hitro vsega konec.  Am-
pak – zdaj o njej ne sme več razmišljati, je Rija 
stresla z glavo, pozorna mora biti na stezo, na 
morebitne premikajoče se sence ob njej, mora 
biti pripravljena, da sune s palico v vsakega, ki 
bi se ji pojavil na poti do prašnega in puste-
ga dela ravnice ob potoku. Še malo mora po-
trpeti in potem se bo lahko sprostila. Tam je 
bilo za ženske še najbolj varno na vsem delu 
poti. Vsak, ki bi se jim poskušal približati, bi bil 
takoj opažen in četudi bi bilo napadalcev več, 
bi se jim ženske lahko uprle. Ne, tam še ni bilo 
napada na njih. Zato so lahko v miru počeni-
le in opravile svojo potrebo. To je bil njihov 

prostor, kjer so to smele opravljati. Kot je bil 
za moške nasip ob železnici. Vsak v vasi je imel 
svojo pot; ženske k pusti planjavi pri posušeni 
strugi potoka, moški pa ob železnici. Tako je 
bilo od nekdaj in vsi so se držali tega. Nih-
če se ni pritoževal; moški so imeli do svojega 
prostora še nekoliko dlje, a za njih ni veljalo, 
da morajo to opraviti pred začetkom dneva, v 
zgodnjem jutranjem mraku kot ženske. Lah-
ko so se odpravili tja kadarkoli, tudi čez dan, 
ženske pa le zjutraj. Čez dan je bilo na poljih 
preveč ljudi in bi bilo to nemogoče. Zato je 
bilo že prav, da tja k strugi potoka odhajajo 
zjutraj, v mraku, je razmišljala Rija. Razen ne-
varnosti, da jih kdo ne napade, so imele v tem 
jutranjem času mir, da so lahko opravile svojo 
stvar. Tudi zagrebsti jim ni bilo treba ničesar, 
za njimi so prišli psi in njihove iztrebke pojed-
li. Čeravno so jih še tako zakopale v pesek, so 
jih psi izgrebli in požrli

Kolona žensk je dosegla čistino; rahlo privzdig-
njen del ravnine ob strugi je bil prazen, med 
peskom je tu in tam poganjalo nizko grmičev-
je. Čeprav ni bilo videti nobene nevarnosti, je 
le en del žensk počenil, druge so opazovale 
okolico. Po nesrečnem dogodku pred dvema 
letoma so bile vse bolj previdne. Potem so se 
zamenjale, da so še preostale ženske opravile 
potrebo, in ko so vse končale, so se napotile 
nazaj v istem vrstnem redu. Za njimi so na či-
stino prišli psi.

Rija je spet stopala prva v koloni. Bila je zado-
voljna, razmišljala je o otrocih, ki spijo, pose-
bej o svoji mali punčki, ki jo bo spet stisnila k 
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sebi, ko se vrne v hišo. Njena mala Mira je bila njeno 
zlato. Čisto veselje. Saj je imela rada tudi oba fanta, 
a Mira je bila nekaj posebnega. Bila je njena, dobe-
sedno. Ko je tretjič zanosila, sta šla z možem v mes-
to, k zdravniku, da jima pove, bo fantek ali punčka. 
Ker če bo punčka – bi pač splavila. Že dvakrat je tako 
napravila in bi spet. Razumljivo, dekleta v hiši so le 
strošek, veliko stanejo in bolje je, da se ne rodijo. Vsi 
ljudje naokrog v ravnici, kar jih je poznala, so tako 
počeli in tudi onadva z možem nista bila izjema. Kaj 
bi silila v nesrečo –?
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Pa jima zdravnik ni hotel nič povedati. Da ne 
sme, je odgovoril. Otrok bo zdrav, to je vse, 
kar sme povedati. Ker da je vse ostalo kazni-
vo. Spremenili so se zakoni in on jih spoštuje. 
Mož mu je ponujal denar, a vse zaman; zdrav-
nik ju je nato užaljen celo napodil, zagrozil, da 
ju bo prijavil policiji, če se takoj ne pobereta iz 
njegove ambulante.

Mož je hotel, da vseeno splavi, a se je Rija 
uprla. Dvakrat je že to storila in vsakič se je 
počutila zelo bolno; raje bi umrla, kot da gre 
še enkrat v to. Ne, raje se ubijem, kot da spla-
vim, mu je rekla. In je obdržala plod. Tako se 
je rodila Mira, njena zlata punčka. Zato je vsak 
dan v zahvalo na oltarju hišne boginje priži-
gala svečo in ji polagala sveže cvetje. Zaradi 
njene Mire; tudi zdaj bo, ko se vrne –

Nekaj v trstičju se je premaknilo, zašumelo, vr-
hovi stebel so se zamajali. Rija je obstala, trdno 
stisnila palico v rokah, naj le pride – ne, nič se 
ni zgodilo. Morda je bila samo žival, kakšen 
divji pes ali samo ptica, ki se je splašila. Kolo-
na žensk je nadaljevala svojo pot proti vasi. Če 
bo vse v redu, bodo doma, preden bo čez rav-
nico zapeljal drugi vlak tistega jutra. Čas med 
prvim in drugim vlakom je bil njihov, od žensk 
v vasi, v tem času zunaj ni bilo drugih ljudi. 
Staro pravilo, ki so se ga vsi držali. Moški tudi 
sicer niso zahajali na čistino ob potoku kot ne 
ženske k železniškemu nasipu. To so bila pod-
ročja, ki so se jih eni in drugi izogibali. 

Rija je bila le enkrat na delu ravnice, ki jo je 
prečkala železnica. Ker tam ni imela kaj po-
četi, domače polje je bilo precej više, in če ne 

bi bilo bivola, ki je odtaval proti železniškemu 
nasipu, bi se ne znašla ob njem.

Bilo je podnevi, sonce je žgalo in žival je naš-
la v napol izsušeni kotanji, kjer se je valjala v 
blatu. S palico je nameravala nagnati bivola 
iz blata, ko je zaslišala vlak. Prihajal je poča-
si in – nenavadno – sredi ravnice pustih polj 
in travnikov se je ustavil. Rija kaj takega še ni 
doživela, vlak je videla le od daleč, v življenju 
se je le nekajkrat peljala z njim, a to je bilo že 
zdavnaj. Tokrat pa se je kompozicija vagonov 
ustavila sredi ravnice, dvajset, trideset kora-
kov stran od nje. Gledala je v vagone, bili so 
nagneteni z ljudmi, tudi skozi rešetkaste šipe 
kupejev je videla gnečo glav. Običajni ljudje 
so bili, videla je utrujenost na njihovih obrazih 
in v kupejih je moralo biti še bolj vroče kot 
zunaj; moški so se brisali z robci, ženske pa 
hladile s pahljačami. Tudi Rija je imela doma 
eno: pred dvema letoma, ko sta z možem po-
tovala z avtobusom k njenim domov, si jo je 
pred tem kupila na tržnici v bližnjem mestu. 
Na avtobusu je bilo vroče in pahljača ji je priš-
la zelo prav.

Potem je skozi šipo kupeja, tudi ta je bila z 
rešetkami, zagledala le en obraz. Ženski. 
Takšnega obraza Rija še ni videla – ženska je 
bila belopolta, imela je svetle lase in na glavi 
rdeč klobuček. Bled obraz – tako bele kože ni 
nikoli videla – in rdeč klobuček sta jo prese-
netila. Ni še videla, da bi ženska nosila klobuk. 
Baje v velikih mestih to ni nič nenavadnega, a 
tu sredi polj – 

Ženska v kupeju je opazila Rijo ob nasipu in 



17

bivola v blatu. Zagledala se je vanjo; oči dveh 
žensk, ene iz ravnice, z bivolom, ki se je valjal v 
blatu, druge iz kupeja vlaka, ki se je iz nezna-
nega razloga za trenutek ustavil sredi polja, 
sta se srečala. Zastrmeli sta se druga v drugo, 
potem je ženska v vlaku dvignila roko in ji po-
mahala. Narahlo. Kretnja z dlanjo, nič več.

Rija je opazila roko, ki jo je ženska z rdečim 
klobučkom dvignila k prsim, videla je migljaj 
njene dlani. Začudila se je. Tako so na vasi 
odganjali nezaželene: od psov pa do ljudi. 
Ta kretnja je pomenila le eno, naj se vsiljivec 
umakne, če ne – 

Zakaj jo odganja? Saj ji ničesar noče, sploh pa 
ni ona vsiljivka, vsiljiv je ta vlak z vsemi ljud-
mi, ki so se ustavili sredi polj; Rija je tu doma, 
njena vas je malo više – ne, ona že ni vsiljivka!

Rijo je kretnja ženske iz kupeja razjezila. Pog-
ledala je naokrog, iskala je kamen, da bi ga 
vrgla v njeno okno. Ko ga je našla in prijela v 
roke, bledega obraza ženske s svetlimi lasmi 
in rdečim klobučkom ni bilo več pri šipi. Izgi-
nil je. Rija je čakala, da se prikaže, a se ni. Ko 
se je vlak škripaje premaknil dalje, je odvrgla 
kamen. Obrnila se je k bivolu, zaradi njega je 
prišla sem, čas je bil, da se vrneta v vas.

O tem dogodku, obrazu blede ženske z rde-
čim klobučkom in njeni kretnji z roko je Rija 
potem večkrat premišljevala. V začetku je ob-
žalovala, da ni vrgla kamna v šipo, četudi ob-
raza ženske ni bilo več videti. Bila je jezna, ker 
jo je z roko odganjala kot vsiljivko, čeprav to 
ni bila.  A sčasoma, ko je znova in znova prem-

levala in si v mislih vrtela to kretnjo ženske, 
se je osredotočila na ženski pogled. Nič več 
na roke, temveč na njene oči. Bile so blage, 
prijazne, tople in – takrat je Rija prvič začu-
tila, da je morda napravila napako. Da je na-
robe razumela kretnjo blede ženske. Človek, 
ki te gleda tako blago, toplo, te istočasno ne 
more odganjati od sebe kot psa. Ne, nekaj je 
bilo narobe; Rija je bila po dveh letih od tega 
dogodka prepričana, da je žensko z bledim 
obrazom, svetlimi lasmi in rdečim klobučkom 
krivično ocenila. Da bi ji ne smela zagroziti s 
kamnom. Morala bi ji pomahati z roko, enako 
kot jo je pozdravljala ona. Ampak –

Rijo je po tem spoznanju še nekaj časa sprem-
ljal občutek, ki se je mešal z nekim čudnim 
upanjem, da bo morda še kdaj srečala to 
žensko in ji pomahala v pozdrav. K železniške-
mu nasipu se ni več vračala, bivol po tistem ni 
nikdar več odtaval tja; pa tudi tega ni slišala, 
da bi se še kdaj kateri vlak ustavil sredi njihove 
ravnice. Ko sta bila z možem v bližnjem mes-
tu, si je ogledovala ljudi, oprezala za ženska-
mi s svetlimi lasmi in rdečim klobučkom – pa 
ni uzrla nobene. Bila je razočarana, upala je, 
da jo še enkrat sreča; vendar se je sčasomaje 
razočaranje izgubilo, nosečnost in rojstvo nje-
ne Mire sta vse druge skrbi potisnila v pozabo. 

Bledica neba na vzhodu se je večala, pot skozi 
trstičje je bila za njimi in gosti mrak je vztra-
jal le še v najglobljem delu palmovega gozda. 
Rija je vedela, da je spet en del jutra srečno za 
njimi. Steza se je razširila, zdaj so ženske sto-
pale vštric in se med seboj pogovarjale. Spro-
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Foto: Milan Petek Levokov

ščeno; o otrocih, o tem, kaj bodo kuhale, kaj je 
treba postoriti v templju sredi vasi pred pra-
znikom vaškega božanstva, ki bo v kratkem …

Ko je Rija vstopila v hišo, so še vsi spali. Vse je 
bilo tako, kot je bilo pri njenem odhodu. Zdaj 
bo zakurila v ognjišču, zamesila in popekla 
riževe kruhke za zajtrk in skuhala čaj. Takrat 
bodo vstali, mož, otroci – no, punčko bo še 
pustila spati, če bo želela. Mira je njeno sonce, 
njen smeh, je njena sreča ... 

Tik preden je Rija položila kruhke na vročo 
kovinsko ploščo, se je preko ravnice razlegel 
žvižg vlaka. To je bil drugi jutranji vlak, prav 
tako namenjen v veliko mesto na zahodu, v 
Mumbaj. Tudi ta se v njihovi ravnici ni nikdar 
ustavljal, z žvižgom je le opozarjal nase.  

Rija se je nasmehnila, bila je zadovoljna. Pri-
hod drugega vlaka je pomenil, da je noči ko-
nec. Zunaj je vzhajalo sonce.stala je, vzela 
skodelico vode, odprla vhodna vrata kolibe in 
vodo zlila čez prag. Pozdrav soncu.

Nov dan se je lahko začel. 

***    
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Intervju 

Tomo Novosel 
filmski režiser

23

»Ustvarjalnost je ta magična
zadeva, ki pride naokoli«

Začelo se je z življenjem: »Tu se piše živ-
ljenje« (2013) – prvi film, ki si mu vdahnil 
življenje, in hkrati prvi koroški celovečerec. 
Kako je bilo s tem projektom in ali obsta-
jajo kakšne stične točke z njegovim nasle-
dnikom – nagrajenim dokumentarnim fil-
mom »Vezela« (2013)?

Naš prvi film je nastal isto leto kot Vezela 
(2013), napisal sem scenarij, ki ni bil mišljen 
kot film, ampak kot drama, a se mi je potem 
zdelo, da je bolj prvo kot drugo, tako sem pre-
ko tega tudi spoznal Franca Vezelo, ker sem 
potreboval glasbo za film. Bil sem na nekem 
lokalnem koncertu, kjer sem ga prvič videl, in 
ko je nehal igrati, sem šel do njega in rekel: 
»Hočem tvojo muziko v filmu,« pa je rekel, da 
je mislil, da se mi je zmešalo. Potem sva se 
res dobila in dal mi je neke cd-je, nad kateri-
mi sem bil navdušen. Kakšnih devet mesecev 
sem poslušal isti cd, ene in iste komade, toč-
no sem vedel, kje bodo v filmu. Potem smo 
naredili še 'Vezelo', ja. Filma sta nastala v roku 
dveh mesecev, skupaj v bistvu. 

Zakaj si izbral ravno Franca Vezelo in kakšna 
je izkušnja ustvarjanja filma o njem? (Taisti 
film je v celoti dostopen na youtubu, Ve-
zelo pa smo v obliki intervjuja podrobneje 
predstavili že v drugi številki revije, ki jo 
prebirate.)

V bistvu sem ta film naredil zato, ker ga ver-
jetno ne bi noben drug. Veliko sem se družil 
z njim; igrala sva šah pa take zadeve – kar na-
enkrat se mi je zgodilo, da sem bil sedem ur 
pri njem, čeprav ga nisem poznal. Potem sem 

Prineslo ga je izza vogala, njega in nje-
gove prepričljive filme. Na mesto zločina 
(intervjuja) je prispel točno. Hm, nena-
vadno za boema, četudi je Tomo Novo-
sel bistveno več kot le to. A naj njegova 
»vnetljiva« osebnost in dobre zgodbe, ki 
jim je zagotovo vredno prisluhniti, go-
vorijo zase … In ker je pričujoča števil-
ka Province posvečena socialni tematiki, 
sva izdatno žlobudrala o Francu Vezeli 
– protagonistu Tomovega drugega filma 
in hkrati diplomskega dela, ki se porojeva 
na ljubljanski Fakulteti za socialno delo.
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že naslednji dan šel tja in mi je priporočil neke 
knjige in čisto tako sva se družila. Takrat sem 
bil ravno doma (v Slovenj Gradcu, kjer stanuje 
tudi Franc Vezela) in sem se oglasil, imela sva 
debato o literaturi, videl sem, da ima veliko 
knjig, da je izdal tri, štiri, da je bil na šansonu 
in gre ponovno ... vse to so uspehi, neke na-
grade, a nihče ni vedel. Okolje je nanj gleda-
lo kot na čudaka, kar mi sploh ni bilo jasno, 
saj je bil moj prvi vtis fenomenalen. Ugotovil 
sem, da je njegov prvi vtis na ljudi precejšen 
problem, in to je zgodba za film, zagotovo, da 
pač spoznamo drugo plat. Film je namreč lah-
ko tudi manipulacija. Ko sem imel zbran ves 
material, sem ugotovil, da lahko naredim tri 
različne filme; lahko ga prikažem kot največje-
ga odvisnika, alkoholika, lahko pa izpostavim 
svetle točke. Tako sem se tudi odločil, saj se mi 
je zdelo najbolj pametno. Potem na premieri, 
dogodek smo imeli zunaj, na Trgu svobode v 
Slovenj Gradcu, zelo odprto, je bilo stolov za 
kakšnih 300 ljudi, prišlo pa jih je 513 in so stali 
… Obiskovalci so videli nekaj, kar jim sploh ni 
bilo jasno, in sem rekel: »Vsi ga poznajo, pa 
noben ne ve, kdo je.« Tako sva postala prija-
telja.

Če upoštevamo, da si uspehe začel žeti 
zelo zgodaj, me zanima, kako jih doživ-
ljaš? (»Vezela« – nagrada za neodvisni film, 
»Rezbar« se je uvrstil na osemnajst svetov-
nih festivalov – največ, kar jih je leta 2015 
dosegel katerikoli slovenski film; osvojil je 
pet nagrad in je s 500 evri budgeta kon-
kurenčen filmom s proračunom za 250.000 
evrov, kar ni mačji kašelj.)

Na začetku, recimo, pri prvem filmu, smo si 
najbolj želeli uspeh, pa ga ni bilo, zato sem to 
malo pustil za sabo; zdaj, ko ga manj želim, se 
mi vedno bolj kaže. Nisem obremenjen s tem 
– bo ali ne bo, ker delam zase. Prej pa sem 
mislil, da bi bilo fajn, če bi uspelo, da bi lahko 
živel od tega, pa lalala … Prisotna je bila neka 
predpostavka »mora uspeti«, a sedaj, ko sem 
to izklopil, pač naredim, kar mislim, da je prav. 

Tudi Vezela, konec koncev, če bi bilo tam (na 
premieri) pet ljudi, bi jih bilo pač pet. Dočim v 
Mariboru, v Udarniku, ko smo ga kmalu zatem 
predvajali, smo bili le trije: midva s Francem in 
tisti, ki je naročil film; trije smo bili, a smo si 
ga vseeno ogledali. Včasih pač pride tako in 
bolje, da se ne obremenjuješ.

Se spomnim, ko smo v Ljubljani dobili nagra-
do za neodvisni film, ki je sploh nismo priča-
kovali; sam sem se pač prijavil, ker sem slučaj-
no izvedel za Festival neodvisnega filma, nato 
so me klicali, da bi bilo fajn, če pridemo – po-
tem pa že, a ne?!

Res smo prišli in na koncu dobili prvo nagra-
do, česar ni nihče dojel. Ugotovil sem, da lju-
dem ne gre v glavo, kako da niso nikoli slišali 
za Vezelo, ker muzika je nora, tip čisto odbit, 
a ni znan.

Ljubljančanom ni bilo nič jasno. Mi ga imamo 
na Koroškem pred nosom, ampak večina ljudi 
ne vidi potrebe, da bi ga spoznala. Vsak, ki je 
videl film, je bil … to hočemo!

Neka ženska je spraševala, če bi prišel igrat 
dvajset komadov, pa je odgovoril: »Ne vem, 
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sem že star pa tak«, ni razumel, da ga kdo 
hoče ... Včasih moraš pač nekoga malo poti-
sniti naprej, mogoče je to bilo dobro delo ali 
kaj jaz vem. 

Dejal si, da si se trudil izpostaviti svetle 
točke. Si po naravi optimist?

Ja.

Se ti zdi, da te je Vezela naučil kaj o življe-
nju ali nasploh?

Ja, to, da lahko vztrajaš izven norm, kolikor 
hočeš. Okej, vsi pridemo do neke točke, ko re-
čemo »tega res ne moremo«, zato ker je ne-
sprejemljivo ali ker je malo predaleč. Čeprav 
se z nekimi idejami, ki jih ima, ne strinjam, a 
iz drugih razlogov kot pa zaradi tega, da bi 
bilo protisistemsko ali da bi se mi zdelo, da bi 
bilo sicer kaj narobe z njim. Pač, on je v vseh 
trenutkih svojega življenja zagovarjal anarhijo, 
nikoli se ni sklonil in dejal: »Okej, sprejmem 
ta sistem,« in to je recimo nekaj, kar se lahko 
naučiš, imeti hrbtenico, neko držo. Zato ker v 
življenju pač pridejo priložnosti, ko bi moral 
nekaj malo »požreti« in bi se ti boljše godilo, 
zato je težko biti tako načelen. On pa se načel 
drži, to je nekaj, kar nese skozi življenje.

Včasih bi si želel, da bi lahko bil tudi sam tak-
šen, da bi lahko komu rekel: »Glej, čav, me ne 
zanima.«

Kaj je za Toma Novosela ustvarjalnost?

Ustvarjalnost vidim kot nekaj, kar me zagrabi, 
ampak res trdno. Vsi pravijo, da pač pride in 

gre, s čimer se strinjam. Je nekaj, kar ne mo-
reš sprovocirati, kar bi včasih rad storil, pa ne 
veš, kaj je tisti katalizator; recimo, ko dobim 
idejo, jo lahko določen čas nosim s sabo, am-
pak ne morem nič narediti iz nje. Ko pa me 
zagrabi, sem sposoben v enem dnevu napisa-
ti scenarij, v enem dnevu vem vse ... To se mi 
je zgodilo nekajkrat v življenju in teh nekajkrat 
je bilo dovolj za to, kar sem naredil. To je zame 
ustvarjalnost, ta magična zadeva, ki pride na-
okoli.

V kolikšni meri je pri tvojem delu prisotna 
improvizacija?

Improvizacije je veliko, včasih preveč, zato ker 
vedno pride do nekih nepredvidljivih okoli-
ščin, vedno se nekaj zalomi, npr. kakšna teh-
nična zadeva, včasih igralcem ne gre, lahko 
dežuje … Nekaj pa je ključno: imamo dober 
ekipni duh. Ne verjamem v vaje, te so bolj gle-
dališka potreba. Mi skoraj nič ne vadimo, za 
Rezbarja smo se dobili štirikrat pred filmom, 
to je to. Tudi teksta se igralcem ni potrebno 
točno držati, saj lahko na mnogo načinov po-
vedo, kar sem napisal.

Nisem več zaljubljen v svoje tekste kot včasih. 
To sem opustil in videl, da boljše funkcioni-
ramo. Recimo, pri Rezbarju je ona (Maša Flo-
gie) imela francoski tekst in Peter (Korbus), ki 
je igral Rezbarja, se je po lastni volji odločil, 
da sploh ne bo pogledal prevoda. To se mi je 
zdelo zelo dobro, saj ni bil obremenjen s tem, 
kaj mora reči nazaj. Vse skupaj je zato nastalo 
bolj pristno. Nekakšna dinamika v zraku. To je 
ena takih zadev, improvizacija, in ta energija, 
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ki jo imamo na setu ... vidi se, da se prijateljsko 
družimo; ko začnemo projekt, nikoli nimamo 
poslovnega odnosa.

Skoraj nikoli ne delam z istimi ljudmi, igralci so 
nekateri že isti, ampak ekipa rotira, tako je bolj 
zanimivo. Če hočeš delati le z istimi, ne rasteš. 
Prvo sem razmišljal, mogoče je to film za pro-
fesionalne igralce, po drugi strani pa – kaj je 
profesionalno? Nisem obremenjen s tem in za 
mene so igralci, s katerimi delam, profesional-
ni igralci, zato ker vložijo noter celo življenje. 
Peter, recimo, je star 35, od oka, pa igra 60 
let starega človeka; saj ni bilo starostne ome-
jitve, ampak nekaj modrosti že moraš izžare-
vati. Eno leto si je pustil rasti brado. Kakšna 
pripravljenost! To je profesionalen igralec, ne 
glede na to, če je zaposlen na pošti. Kdor ima 
ta čut, to strast, pri takšnem kot režiser nimaš 
kaj razmišljati, da ga ne bi vzel.

Pa še nekaj je: ko se nekaj zalomi na setu, je 
veliko čakanja in če se med tistim časom ni-
maš kaj meniti, če imaš poslovni odnos, je 
lahko duhamorno. Majhen prostor, precej lju-
di na kupu, hitro si greš lahko na živce, kar 
oddaja negativno energijo. Menim, da boljše 
deluje, če ekipa drži skupaj, pa naj bo karkoli, 
saj to so malenkosti.

Nekdo mi je rekel, da nam je videti, kako se 
imamo radi, kar ne pomeni, da se kdaj ne 
skregamo. V končnem smislu mi je pomem-
ben le film, kar ne pomeni, da se moram zato 
s kom na smrt spreti. Izbiram ljudi, za katere 
čutim, da bodo delali s srcem. Kar smo naredi-
li, smo naredili skupaj. Moramo držati skupaj. 

Pomembno je, da kot režiser tega ne pozabiš! 
Tako kot si ti pomemben za njih, so oni zate. 
Gre za obojestransko zaupanje.

Kaj pa tvoja diploma na Fakulteti za social-
no delo; ali ti je znanje s področja socialne-
ga dela k(d)aj koristilo pri režiji in obratno?

Moja pot je čudna; po gimnaziji sem šel v Graz 
študirat nemščino, filozofijo in psihologijo, za 
profesorja. Tam sem bil eno leto, ko sem se 
odločil, da to ni zame, se pravi, me umetnost 
takrat sploh ni posebej pritegnila.

Ko sem prišel nazaj (v Slovenijo), sem šel štu-
dirat teologijo, napisal dve knjigi, pesniško 
zbirko in roman (»Normala utruja«, 2011), ki 
se ukvarja s tem, kar je zdaj aktualno, z musli-
mani v Sloveniji. Z njimi sem živel v Ljubljani 
tam nekje sedem do devet mesecev.

Problem pri študiju teologije je, da Cerkev 
sponzorira tudi teološko fakulteto, da se o 
islamu zato skoraj nič ne pove; karkoli sem 
vprašal, je bilo čudno. Zato sem šel razisko-
vat med njih in v dveh mesecih napisal knjigo. 
Potem sem vpisal socialno delo, kar sem se na 
hitro odločil, ker je bil že avgust in se je mudi-
lo, zato sem pač intuitivno izbral.

Tako zdaj končujem Fakulteto za socialno 
delo in zdi se mi, da je v vseh mojih filmih 
neka družbena tematika, ki jo brez težav lah-
ko primerjamo z nekaj tematikami iz socialne-
ga dela, še posebej pri Vezeli, takim primerom 
rečemo »neprostovoljni uporabnik socialnih 
storitev«.
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Povej kaj več o diplomski temi.

Tema je prav dokumentarec Vezela, študija 
primera, kjer želim izpostaviti točke v filmu: 
kaj je problem, kje so mu narobe svetovali 
ali pa kje bi se mu dalo boljše pomagati, ker 
sam omenja veliko stvari, povezanih s socialo, 
kjer bi potreboval več podpore, pa je nikoli ni 
dobil. Opravljal sem tudi prakso na Centru za 
socialno delo Slovenj Gradec. Ko sem omenil, 
da ga poznam, da sem o njem posnel film, 
se je odnos do mene zaradi njegove velike 
nepriljubljenosti spremenil, kar razumem, saj 
jih je verjetno tisočkrat poslal 'nekam'; temu 
se v sociali reče »neprostovoljni uporabnik«. 
Vendar je socialna služba po mojem mnenju 
totalno spregledala nekaj, čemur rečemo »viri 
moči«; da je on dober, da je umetnik, da ima 
toliko nagrad, kaj vse bi lahko storil v življe-
nju, da bi se to stimuliralo, tako pa so videli le 
njegove napake. Zelo narobe. Zato je film de-
jansko tema, ki lahko mogoče kakšnemu soci-
alnemu delavcu ali človeku, ki nima nič s tem, 
Vezelo predstavi v drugačni luči. Odpre oči. 
Sam nisem nikoli razmišljal, zakaj on živi tam, 
kjer živi: stopil sem v njegov boemski brlog in 
sprejel, da je takšen, kot je; mene je zanimalo 
le, da ima dobro muziko. Zakaj ne bi tudi dru-
gi tega videli na ta način?! Še vedno se mi zdi, 
da je Vezela moj najboljši film, pa je v mnogih 
točkah slabši od Rezbarja, če ne drugega, teh-
nično, ampak film je prikazal natanko to, kar 
sem hotel.
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Bi še kaj dodal?

Ko sem bil na »Piti« (gledališka predstava v 
režiji Sama M. Strelca, avtor besedila: Franc 
Vezela, dvorec Turnišče, 2014) na Ptuju – v bi-
stvu sem šel z Vezelo, ker je potreboval pre-
voz – sem tam spoznal Sama Strelca in mi je 
bil zelo všeč njegov način pogovora z (gle-
dališko) ekipo. Spomnim se, da sem še Maši 
(partnerki), ko sva šla iz Fürstove hiše, rekel: 
»Vidiš, to je pravi režiser; ko začne razlagati 
o nečem, se kar iskri. Verjameš mu, tudi če ni 
tako, kot bi sam hotel narediti.« 

Težko je dobiti ljudi pri filmu, kot je bil recimo 
Rezbar, ko delaš projekte zastonj. Vse skupaj 
potegne za seboj dosti finančnih zadev. Ni sa-
moumevno, da bo nekdo prišel, snemal deset 
dni po devetnajst ur na dan, igral, montiral ... 
Meni je jasno, da bom zastonj delal svoje, am-
pak prepričati ljudi, da se jim splača sodelo-
vati, ker bodo imeli nekaj od tega, to moraš 
obvladati, morajo verjeti vate. Ta vnetljivost, 
ko nekoga prepričaš, da stojiš za svojim pro-
jektom ...

Obilico vnetljivih projektov tudi v bodoče!

Besedilo: Sandra Jazbec
Foto: Arhiv Toma Novosela
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Zvezdni princ s svojimi barvami potu-
je po vesolju in med drugimi svetovi 
pobarva tudi našega, planet Zemljo, 
z vsemi njenimi prebivalci in stvar-
mi. Pravljična zgodba pisatelja Milana 
Petka Levokova s svojo preprostostjo 
ter globoko sporočilnostjo očara tako 
najmlajše kot tudi velike bralce. Bo-
gastvo našega sveta je namreč skrito v 
njegovi raznolikosti.

To sporočilo je čudovito upodobila sli-
karka Nataša Gregorič v izjemnih barv-
no razkošnih ilustracijah.

33



Fo
to:

 P
er

fec
t Y

ou
 (S

aš
a H

es
s)

Uradna spletna stran: http://www.balladero.com/. 
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DOMINIK BAGOLA, mednarodno ak-
tivni glasbeni ustvarjalec, doma iz Can-
kove na Goričkem, je svoj glasbeni izraz 
kalil čez pestro razvejano pot, ki ga je po 
nekajletnem delovanju v kultni slovenski 
zasedbi Psycho-Path privedla do zdaj na 
domači glasbeni sceni že dodobra vsidra-
nega lastnega avtorskega udejstvovanja 
pod imenom Balladero. Plodovit prek-
murski ustvarjalec, ki živi in dela v Lju-
bljani, kot glasbenik pa je dejaven v med-
narodnem prostoru. V intervjuju boste 
izvedeli nekaj o avtorjevem ustvarjalnem 
ozadju. Vabljeni k branju.

Intervju 

Dominik Bagola Balladero
Življenje ni popolno, a tu so ljudje, da ga naredijo popolnega.         
Live is not perfect, but the people are here too make him perfect.
Perfect ist das Leben nie. Aber es gibt Menschen die es perfekt machen.
Život nije savršen, ali su ovdje ljudi, da ga takvog čine. 

Uradna spletna stran: http://www.balladero.com/. 

Opiši svoje delo, idejo, rdečo nit delovanja. 

Z glasbo sem začel že zelo zgodaj. Pri sedmih 
letih sem dobil neustavljivo željo po tem, da 
bi se naučil igrati na orgle, ker sta bila stara 
starša pevca na koru in sem nekajkrat sedel 
pri organistu, ker sta me med nedeljskimi ma-
šami tako pazila, saj so starši bili ob vikendih 
zasedeni v naši družinski gostilni. Na srečo 
sta starša prisluhnila mojim željam in sta me 
skupaj z bratom Aljošo in sestro Urško vpisa-
la v glasbeno šolo v Murski Soboti. Tam sem 
pod mentorstvom profesorja klavirja, velike-
ga prekmurskega šansonjerja in pisca filmske 
glasbe Aleksandra »Šanjija« Vlaja, začel svo-
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Le bdi
Zavrti ruleto, da zlato bo deževalo.                                                                                                            
Nič ni več sveto, umazan bo tvoj znoj.                                                                                                                  
Ko ti boš upal, svet se bo predal.                                                                                                                 
Ko svet bo upal, ti dušo boš prodal.

Perfect view
Bow down, to rise up.                                                                                                                              
Think big, build your shuttle.                                                                                                                     
Sing it loud, if it matters.                                                                                                                        
Go and reach for your perfect view. 

Foto: Stara elektrarna (Jani Ugrin)  

jo glasbeno pot. Proti koncu šolanja na nižji glas-
beni šoli sem sicer imel še dve odlični mentorici, 
Erno Lukač in Olgo Kous, ampak nato sem tik pred 
možnostjo nadaljevanja šolanja na srednji glasbe-
ni šoli za nekaj časa opustil zasledovanje glasbenih 
ciljev. Delno zaradi tega, ker sem v tem času z vso 
najstniško zavzetostjo presedlal tudi na bobne, kar 
je bil sprva bolj uporniški vzgib, preko katerega pa 
sva z bratom potem začela tudi s snovanjem najinih 
prvih bendovskih korakov. On si je medtem omislil 
električno kitaro, a se je nato ustalil kot klaviaturist 
pri najinih prvih bendih Tribelectric in Soundtrade, 
ki sva jih imela takrat še skupaj z basistoma Kristja-
nom Magdičem in Manuelom Kuranom, kitaristom 
Dejanom Donkom in pevko Ano Celec. Vzporedno 
z bendovskimi začetki je vznova vzplamtela čvrsta 
ljubezen do glasbe in odtlej se nisem več nehal in-
tenzivno ukvarjati z njo. V tistem času sem dobese-
dno požiral plošče jazza, nad katerimi sva se nav-
duševala skupaj z Aljošo, predvsem v času poletnih 
festivalov pa sva tudi neumorno romala na marsika-
teri koncert, doma sem si celo izmislil, da sem član 
gimnazijskega debatnega krožka, samo da bi jo lah-
ko kdaj pod izgovorom debatnega tekmovanja tudi 
med tednom mahnil proti Ljubljani ali Mariboru na 
katerega od mnogih koncertov v mariborskem Sa-
tchmu ali v klubih v Ljubljani. Malo kasneje so zelo 
pomembna odskočna deska zame bili kultni prek-
murski »noise rockerji« Psycho-Path, s katerimi sem 
za bobni prekrižaril dobršen del Evrope in sodelo-
val tudi pri snemanju zadnje plošče The Ass-Soul of 
Psycho-Path (Moonlee records, 2008). Tam sem se 
pobliže spoznal z bendovsko mašinerijo in koncer-
tnim življenjem, kar mi je pustilo neizbrisljiv pečat. 
Obenem sem vedel, da želim svojo glasbeno pot 



Foto: Stara elektrarna (Jani Ugrin)  



zastaviti še bolj resno in se v glasbi še bolj izobraziti. Zato sem se leta 2009 napotil na študij bob-
nov v London. Zanimivo je, da se je vzporedno s tem v moje ustvarjanje vrnil klavir.

Po krajšem udejstvovanju v začetkih zdajšnje zasedbe Werefox, kjer sva v začetnih postavah ben-
da, še pred uradnim imenom (smeh), sodelovala tudi z bratom Aljošo, sem začel skladati in pisati 
svoje skladbe ter tekste in po vrnitvi nazaj tako rekoč »izpljunil« prvenec Balladero Club Deuce. 
Slednjega sem v sodelovanju z več kot 20 glasbeniki iz Slovenije, Italije in ZDA posnel delno v do-
mačem studiu doma v Prekmurju, delno pa v Miamiju, v studiu  producenta Bobbyja MacIntyreja, 
s katerim smo sodelovali tudi v pri snemanju zadnje plošče Psycho-Path-ov. Preko prvenca me je 
pot potem vodila po številnih odrih, pod imenom Balladero sem nastopal širom Slovenije, v Nem-
čiji, Avstriji, Veliki Britaniji in Švici. Tekom teh koncertiranj sem spoznal tudi trenutnega producenta 
Uweja Bosserta, ki nas je leta 2012 preko svoje založbe Achtung music povabil v Berlin, kjer smo 
odigrali samostojni koncert na tamkajšnji televiziji Alex TV. Ko sem izbiral producenta za novo 
aktualno ploščo Perfect you, sem za sodelovanje vprašal tudi slednjega in od tu naprej smo prišli 
do točke, na kateri sem sedaj. Lani poleti sem se podal v studio v bavarski prestolnici in v sodelo-
vanju z mednarodno zasedbo glasbenikov (Hubert Steiner – bas kitara, Sebastian »Seppl« Rotard 
– bobni, Mirna Bogdanović – spremljevalni vokal, Uwe Bossert – kitare) posnel 10 novih skladb, ki 
v primerjavi s prvencem prinašajo osveženo, bolj drzno in energično glasbo. Še vedno gre pa za 
moj avtentični avtorski slog, katerega jedro je klavirsko. Kot vedno gradim predvsem na melodi-
jah, harmonsko trdni celoti, močnih refrenih, dodelanih aranžmajih in spevnosti skladb. Obenem 
skušam skladbam pustiti, da dihajo prosto, brez prevelikega balasta. 

Vesel sem, da mi je tudi v drugo uspel album, na katerega sem ponosen in katerega jedro so skrb-
no zasnovane skladbe ter produkcija brez kompromisov, zato upam, da bo naš skupni trud pri tej 
plošči naletel na dober odziv pri poslušalstvu. Začetni odzivi obetajo, zato se veselim naslednjega 
poglavja v zgodbi Balladera.     

Težki časi so, kar si tudi sam začutil. Kako se to kaže pri tebi? 

Kot pravi pregovor, kar je treba, tega ni težko narediti. Časi se vedno spreminjajo, ta dolgo tra-
jajoča kriza je spremenila vedenje ljudi, opaziti je bilo nostalgijo, zazrtost nazaj, hrepenenje po 
boljših časih, ki nekako niso bili umeščeni v prihodnost, ampak so jih ljudje v pogovorih omenjali 
predvsem za nazaj. Iz tega je nastala skladba Zlati časi, ki pa ne obnavlja vsesplošnega vzorca ja-
mranja, ampak se temu upre in s polno paro maršira naprej! Kar se tiče mojih obveznosti zaenkrat 
niso tako velike, da bi bilo posebej težko. Še najtežje si je bilo ob obilici ostalega dela najti čas za 
ustvarjanje in organizacijo logistično zahtevnega studijskega snemanja v tujini. 

Kdo je torej pisec besedil in kako nastajajo?
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Besedila so moja, le na prvi plošči za skladbo Monsters sem uporabil tudi besedilo pevke Melanije 
Fabčič (Werefox, Psycho-Path). Tokrat sem v tandemu sodeloval zgolj pri glasbi, kjer je soavtor ene 
od meni najljubših skladb na plošči – Sale la vie, moj brat Aljoša. Teksti na novi plošči so za odte-
nek bolj univerzalni, prva je bolj intimno izpovedna, tokrat pa se dotikam raznih tem, od eksisten-
cializma (Perfect view, Le bdi, Stargazer, Desert trail) do ekonomskih, političnih in humanitarnih 
kriz – npr. grška kriza (New State of Mind), Sale la vie (migrantska kriza), »nostalgije« (Zlati časi), 
nekaj pa je vseeno tudi klasičnih intimnih balad, ki se dotikajo bolj osebne, emocionalne temati-
ke (This grace, Last tango). Nasploh sem hotel v novih skladbah dobiti več pripovedne kvalitete, 
zato je npr. že izhodiščna Ragged Inn zapeljana zelo cinematično, odvija se kot scenarij za filmski 
zaplet – pobeg iz »alegoričnega« zapora, zanemarjena kantina v puščavi, zmahan avto, ki drvi 
proti sončnem zahodu, par, ki se znajde v navzkrižju nasilja, strasti in ljubezni ...  Besedila sicer pri 
meni vedno nastajajo skupaj z glasbo, tretiram jih skoraj kot del aranžmaja, ker vsaka beseda zveni 
drugače. Že izbira jezika je odločilna. Če izberem slovenščino, gre skladba v eno smer, če je prava 
izbira za skladbo angleščina, gre za povsem drug karakter skladbe.    

Kaj te žene k ustvarjalnosti?

Življenje brez ustvarjalnosti nima smisla. Ampak ustvarjalnost zame ni omejena zgolj na umet-
nost. Ustvarjalen je vsak, ki se trudi ustvariti dodano vrednost na kateremkoli področju, vsak, ki se 
potrudi stopiti iz povprečja in narediti korak dlje, misliti drugače, ustvariti nekaj novega, še nikoli 
prej videnega, zapisanega ali slišanega. To je nek poseben notranji vzgib. Težko sledim ustaljenim 
vzorcem in družbenim normam, zato je ustvarjanje moje zatočišče in obenem katalizator vseh vti-
sov, doživetij, želja, hrepenenj ... Žene me nuja, da ne obitičim na mestu, monoton, zdolgočasen, 
brezobličen. Ustvarjanje pa je tudi tisto, kar me kot vsakega kreativnega posameznika žene naprej. 

Kako delaš selekcijo, imaš kakšno posebno tehniko kritične izbire? Tisti, ki te ne poznajo, ne 
vedo, kako zelo si »izbirčen«. Pri ustvarjanju tudi svoje glasbe. Kaj pa je s skladbami, ki ne 
pridejo na album?

Nimam posebne tehnike izbire. Razen tega, da si posnete demo skladbe dam v nabor playlist, 
ki so organizirane po nogometnem sistemu izločanja – najprej za veliki finale »tekmujejo« vse, 
potem pa v izločilne boje napredujejo le najboljše (smeh). Potem pred produkcijo plošče skladbe 
finalistke poslušam do onemoglosti, jih spreminjam, dodelujem, predelujem. Tiste, ki mi po letu, 
dveh še vedno zvenijo ok, preživijo. Ostale gredo v predčasno upokojitev (smeh). Mislim, da je po-
membno, da si samokritičen in obenem, da se ne jemlješ preresno. Veliko je ustvarjalcev, ki izgubi-
jo kompas in trdna tla pod nogami takoj, ko dva ali trije kritiki zapišejo, da so »virtuozi«, »geniji«. 
Sploh se pri nas prepogosto dogaja, da se ustvarjalce brez neke konkretne podlage kuje v nebo. 
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Foto: Stara elektrarna (Jani Ugrin)  

Potem se ti hitro zgodi, da verjameš v to, da 
je vse, kar narediš, dobro. To še zdaleč ni res. 
Včasih se res zgodi, da kaka skladba pade ta-
korekoč iz rokava, večinoma pa je za res do-
ber glasbeni izdelek potrebno trdo delo. Vsaj 
v mojem primeru je tako. Ljudje niso neumni, 
publike na dolgi rok ne moreš pretentati. Zato 
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Foto: Stara elektrarna (Jani Ugrin)  

Foto: Stara elektrarna (Jani Ugrin) 

bi jaz raje rekel, da se zavedam, kako izbirčno 
je zares občinstvo, sploh na mednarodnem 
nivoju, in koliko dobre izbire imajo na voljo 
ljudje. Če se le malo potrudijo. Dobre glasbe 
je ogromno. Ravno toliko je tudi slabe. A če 
začneš podcenjevati ljudi, ki poslušajo tvojo 
glasbo, pristaneš na kompromise. In potem 
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si hitro stran od tega, kar je dobro. Skladbe, 
ki ne pridejo na ploščo, pač čakajo na drugo 
priložnost. Mogoče bodo kdaj objavljene ali 
zaigrane, mogoče nikoli. S tem se ne obreme-
njujem preveč. Na zadnjo ploščo ni prišla ena 
skladba, ki smo jo že posneli, a nam nato ni 
šla v koncept. Pač, za trenutek si mogoče za-
želiš, da bi vseeno našel način, da jo spraviš 
na ploščo. Ampak bolj je pomembna celota. 
In včasih je manj več. 

Zvrst in pestrost vaše glasbe sloni tudi na 
tem, da si v veliko zvrsteh že našel svoj 
glasbeni izraz. Zasledila sem npr., da so vas 
napovedali kot: Koncert »avtorskega son-
gwriterskega jazz popa« za decembra v 
Vetrinjskem dvoru Maribor.  

Včasih se preveč komplicira okrog žanrov. Z 
jazzom ima moja glasba razen ljubiteljskega 
poslušanja in nekaj malega učnih ur v okviru 
privatnih ur klavirja, raznih delavnic in študija 
na Tech music Schools v Londonu bolj malo 
skupnega. Res je, da rad improviziram na kon-
certih v živo. Tudi z bendom vedno »razigra-
mo« vsako skladbo. V tem smislu seveda po-
skušamo uiti izven svojih začrtanih okvirjev, ni 
pa ključna stvar v glasbi zvrst. To so samo pre-
dalčki in seveda, če si zelo dolgočasen in te 
tudi slučajno ne mika odkrivanje novih stva-
ri, se kot pijanec plota strogo držiš samo ene 
in iste smeri. Mislim, da vsi glasbeniki črpa-
jo iz raznih vplivov; kako se to potem odraža 
v njihovi glasbi, je seveda različno. Jaz imam 
rad, da so stvari razgibane, da niso vse sklad-
be naštancane po istem kopitu. Non stop trije 

isti akordi v malo spremenjenih zaporedjih. V 
Vetrinjskem dvoru smo imeli sicer zadnji na-
stop kot klavirski trio, zdaj je znova na odru 
kitara, sam sem nadgradil svoj instrumentarij 
z dodatnimi klaviaturami, efekti, tako da tudi 
v tem smislu poskušamo vedno osvežiti stva-
ri, dodati kaj novega. Predalčkanje pa prepuš-
čam drugim.  



Besedilo: Vanja Lebar
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Kako pa je z 2016 Balladero Perfect you, 
kaj pričakujete? 

Koncertna turneja se z osveženo zasedbo 
prekaljenih in izvrstnih domačih glasbenikov 
(Boštjan Gradišek – bobni, Martin Lunder – ki-
tara, Jernej Kržič – bas kitara) že odvija. Vesel 
sem, da lahko novo ploščo predstavljamo v 
res kakovostni zasedbi. Prvi odzivi občinstva 
so bili zelo dobri, na vsakem koncertu so nas 
poklicali nazaj na »bis« (smeh). Pričakovanja 
so sicer povsem realna, v Sloveniji ne priča-
kujem nič velikega ali prelomnega, ker je trg 
premajhen za nabiranje večjega občinstva z 
glasbo, kakršno izvajam. Sicer se je zelo lepo 
prijel singl Zlati časi, za katerega je videospot 
znova posnel brat Aljoša, s katerim tudi sicer 
veliko sodelujeva pri Balladero vizualijah. Se-
veda si želimo čim več igrati na odrih, ki nam 
jih doslej še ni uspelo »osvojiti«. Bili smo že 
od Goričkega do Izole (smeh), manjka pa še 
marsikateri kraj, ki bi ga bilo vredno obiskati. 
Seveda znova ciljamo na tujino. Nemčija, Av-
strija, Švica ... Bomo videli, kaj bo prinesel čas.  

Je tudi v Sloveniji občinstvo dovolj glasbe-
no »izobraženo«, da opazi razliko v kvali-
teti glasbe?

Mislim, da to ni stvar izobrazbe v strogem 
pomenu. Ampak bolj kulturnega izročila. Mi 
smo precej rigidni, težko sprejemamo novo-
sti, drugačnost. Stavimo na preverjene stvari 
– krvavica, zelje, pivo, harmonika, turbo folk, 
jugo rock. V Sloveniji itak skoraj vsak igra kak 
instrument, bendov je na stotine, glasbenikov 
na tisoče. Dovolj, skoraj preveč smo glasbeno 

izobraženi, mislim pa, da še zdaleč nismo do-
volj odprti. Da ne cenimo kvalitete oz. da ni 
jasnih meril za to, kaj je zgolj dobro, kaj pov-
prečno in kaj res vrhunsko, je seveda jasno. 
Če bi jo, bi morali popolnoma spremeniti cel 
ustroj države. In začeti primerno ceniti pre-
sežke na vseh področjih in ljudi, ki jih ustvar-
jajo. Zdaj se nagrajujejo le pridnost, posluš-
nost, prikimavanje in »iznajdljivost«. Ko se bo 
enkrat merilo vse stvari po njihovi kakovosti, 
ne pa po pripadnosti tej ali drugi opciji, sceni, 
subkulturi ali krožku, bomo šele lahko zače-
li v celoti izkoriščati sicer enormen potencial 
naše države. Ampak če to pustimo ob strani, 
je občinstvo, ki pride na koncerte v Sloveniji, 
fajn. Samo v dvorano jih, če ne gre za veselico, 
spraviš vse teže, ker je na televiziji pač toliko 
resničnostnih šovov, bitk talentov in drugih ži-
vljenjsko pomembnih stvari, ki jih nikakor ne 
gre zamuditi.   

Kaj želiš doseči, kot glasbenik?

Kot glasbenik želiš vedno enake stvari: dober 
album, super koncerte in navdušeno občin-
stvo.



Jurij Paljk, 1957, pesnik in pisatelj, rojen 
v Velikih Žabljah na Vipavskem, od leta 
1978 živi in dela v Italiji, novinar, od-
govorni urednik tednika Novi glas, gla-
sila Slovencev v Goriški pokrajini, član 
Društva slovenskih pisateljev in sloven-
skega PEN, izdal pet pesniških zbirk, tudi 
večjezičnih, tri knjige proze, prevajan v 
italijanski, furlanski, češki in angleški je-
zik, večkrat nagrajen, leta 2015 ga je pred-
sednik Republike Italije odlikoval z redom 
Viteza za zasluge.

Že sami biografski podatki o tebi kažejo, da 
gre za veliko osebnost. Zdaj pa resno – tisti, ki 
te osebno ne poznajo, ne vedo, da gre tudi za 
velikega moža – kakšno številko čevljev nosiš?

Ah, čevlji, ponavadi nosim številko 46, večkrat 
moram vzeti tudi tiste s številko 47. Se mi zdi, 
pošteno povedano, da je to edino veliko pri meni; 
poleg dejstva, da merim 197 cm in imam okrog 
sto kilogramov.

Vitez Jurij, kaj so ti sojenice položile v zibko? 
Morda kakšnega zmaja, ki ga boš moral pre-
magati, kot tvoj svetniški soimenjak? 

Kdo je Jurij Paljk?
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Kaj pa vem, že od malega sem imel rad knjige, 
pisanje. Rodil sem se v drugih in drugačnih časih, 
ko je bilo vsega premalo, a tople solidarnosti več, 
kot sin kmeta na Vipavskem. Doma smo imeli 
zemlje premalo za živeti in preveč za umreti, kot 
je pravila moja pokojna mama. Otroci smo po-

magali pri delu, imeli smo domače živali, kopali 
smo se v Vipavi, ki je takrat še čista tekla pod vas-
jo, veliko smo se družili, zvečer poslušali starejše, 
ki so pripovedovali zgodbe iz daljnih krajev, stari 
očetje o daljnih deželah v Rusiji, Galiciji in dru-

god, kjer so služili vojsko v prvi svetovni vojni, 
naši očetje o Italiji, Siciliji, Afriki, Jugoslaviji, kjer 
so bili najprej vojaki, nato ujetniki in nazadnje 
prekomorci. Kakšne zgodbe! Rad sem jih poslu-
šal, še posebej med ličkanjem koruze na jesen 
ali pa takrat, ko je pri sosedih kdo umrl in smo 
pri njem bdeli, ob tem pa pripovedovali zgod-
be, zgodbe, zgodbe. Zraven so bile vedno knjige, 
knjige in zopet knjige, spet zgodbe in zgodbe. 
Da bi mi dali v zibelko zmaja, ki bi ga moral v 
življenju premagati, ne vem, mi je bilo pa polo-
ženo zanimanje za zgodbe, ki me še danes vleče 
naprej. Zato se sam večkrat sprašujem, če ni živ-
ljenje tisto, ki piše literaturo, in ne obratno! Zelo 
mlad sem odšel v svet, petnajst let sem imel, ko 
sem šel, torbo sem si kupil sam nekaj let kasneje. 
Veliko sem jih menjal, se tudi vračal domov, a se 
nikdar vrnil. Potem je v življenju naneslo, da sva 
si z ženo Adriano ustvarila dom v Furlanski nižini, 
pravzaprav je to dom mojih otrok, zase ne vem 
več, kje ga imam; vse bolj se mi zdi, da sem nekje 
na prepihu, vselej le začasno nekje. Tudi na tem 
svetu. In se smejem tistim, ki govorijo, kako so si 
uredili življenje, ker zase vem, da je mene življe-
nje uredilo, ne jaz njega. Morda sem še najbolj 
doma v samoti in slovenskem jeziku, ja, tu. Sredi 
italijanskega morja sem zvest slovenski besedi, 
ker brez nje ne morem; če bi jo izgubil, bi izgubil 
samega sebe. Svetega Jurija imam rad, saj govo-
rijo, da ga nikdar ni bilo, češ da je to le legenda, 
ta zgodba o zmaju. Rad imam legende, še po-
sebno krščanske, ker so resnične. Živim namreč 
pri starodavnem Ogleju, kjer se je pokazalo, da 
so vse krščanske legende resnične. To so krasne 
zgodbe. In zato mi je všeč, saj je sveti Jurij zave-
tnik Rusije, Moskve, Velike Britanije in še bi lahko 
našteval. Pa tudi lep je, ne, na konju, s sulico in 
pod njim zmaj! Krasen je.

45



Kaj bom, ko bom velik – klasično otroško vprašanje – si že vedel odgovor? 

Ne ne, nisem vedel. Ker sem veliko bral, sem hotel biti enkrat svetovni popotnik, drugič duhovnik, misi-
jonar, zdravnik, pisanju pa sem se zapisal že v najstniških letih, kar zlezel sem noter. Najbrž zaradi zgodb, 
ki me vsakič znova očarajo!

Si pesnik, pisatelj, novinar in še marsikaj drugega v življenju. Kot kaj se najbolj vidiš?

Italijani so imeli navado reči, da je biti novinar vedno bolje kot delati. To je bilo v časih, ko je bil časnikar-
ski poklic še zelo zelo cenjen, takrat, ko so bili novinarji v Italiji pravi gospodje, ki so imeli dovolj časa, da 
so raziskovali, pripravljali zapise, se pogovarjali z ljudmi, potovali in tako dalje. Tega danes ni več. Brzina, 
elektronski, predvsem digitalni mediji, svetovni splet, naglica in sedanja tekoča družba, v kateri ni opri-
jemljivih točk, nič več sidrišč, vse to nas je spremenilo. Zato bo pravi odgovor, da pišem, si s pisanjem in 
urednikovanjem služim kruh ter pomagam trem otrokom, da bodo prišli do njega. Še vedno imam rad 
poklic časnikarja, ker je podoben poklicu mornarja, šoferja, vsem tistim poklicem, ki jim je lasten nemir, 
ker niso nikdar na istem mestu; so nenehno v stiku z ljudmi in zato največkrat globoko v sebi zelo sami. 
Pisanje poezije, kolikor je je zaradi prezaposlenosti ostalo, pomeni požirek hladne vode v tej vroči druž-
bi, pomeni iskanje drugega z izpiljeno besedo, soskladjem ... Je kot molitev, vsaj zame. Moliš lahko le v 
lastnem jeziku. Poezijo lahko pišeš samo v svojem jeziku. Imam zapisanih nekaj daljših proznih tekstov, a 
ne zmorem vsega, zares ne. Kriza pri tedniku Novi glas je globoko zarezala tudi v moje osebno življenje, 
včasih rečem, da sem po napornih delovnikih dobesedno »izpisan«.

Veliko si na poti, poznaš svet in mnogo ljudi: tvoj občutek – kje živiš, v centru sveta ali provinci?

Živim v in na provinci, na obrobju, tudi na obrobju slovenskega jezikovnega, narodnega, duhovnega sve-
ta. Z roba se veliko lepše vidi v notranjost kot obratno. Dejstvo, da sem doma s province, z obrobja, me 
ne moti, to moti bolj tiste, ki mislijo, da so v središču. Sam sem od nekdaj svetovljan, ker vem, kdo in kaj 
sem, od kod prihajam in ker sredi Pariza, Londona ali na Trgu sv. Marka v Benetkah vedno nosim v srcu 
svojo rodno Vipavsko, ker me vselej spremljata Prešeren in Kosovel, ker imam še zmeraj tisto otroško 
radovednost pred velikim svetom, ki jo je današnji človek izgubil, ko je dopustil, da so mu iz sveta raz-
ličnosti naredili in vsilili svet »vseenakosti«, kar je ta nasilna globalizacija prinesla s seboj. Svetovljan sem 
zato, ker sem Slovenec in se tega ne sramujem, ampak vem, da izhajam iz izročila prednikov, ki so ohranili 
naš jezik, in na meni je, da ga izročim svojim otrokom. Zdajšnji čas ne potujem veliko: v minulih sedmih 
letih sem pokopal oba starša, imel v družini še nekaj drugih smrti, hude bolezni ... če dodam obupno 
stisko z osebjem pri časopisu, je razumljivo, da nisem mogel nikamor. Sicer pa sem predvsem obisko-
valec velikih evropskih mest. Kot človek s province rad hodim v glavne prestolnice in se vračam. Živim 
v Italiji, ki je polna umetnosti, najvišje likovne umetnosti, kar je italijanska renesansa, ki je zame največ, 
kar je človek kadarkoli dosegel v človeški zgodovini. Dovolj mi je, da grem v cerkev, se usedem in za de-
set minut občudujem kakšnega velemojstra. Sem tudi eden tistih, ki ima »stendhalovo bolezen«, kot se 
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imenuje sindrom, ko po dnevu, dveh ogledova-
nja vrhunske umetnosti dobesedno zboliš. Meni 
se to redno dogaja v Toskani: po dveh dneh mo-
ram tretji dan počivati, ker imam ponavadi visoko 
vročino in slabost ... Kadar nisem mogel potovati, 
sem si pomagal s knjigami, knjigami in knjigami. 
Kakšna potovanja po duhovnih poljanah so to! 
Še vedno. Če povzamem: doma sem z obrobja, a 
sem z njega naredil smisel svojega življenja, torej 
sem v središču sveta. Stari Latinci so imeli navado 
reči: »Kar je majhno, je pač majhno, toda malemu 
ostati zvest, je veliko!« To drži. Tudi zame. Nemi-
ren si lahko doma ali po svetu. Nemiren sem po 
naravi. In seveda preveč star, da bi padal na finte 
raznih gurujev, ki nakladajo, češ da si doma pov-
sod tam, kjer najdeš mir, ljubezen itd. Sprijaznil 
sem se s tem, da ne bom nikoli nikjer doma, ker 
sem doma le v samoti in slovenskem jeziku, in 
tako je od vedno.

Po Jungu človeka osrečuje tisto, kar je sanjal 
kot otrok – drži? Kaj tebe osrečuje?

Moram reči, da je imel Jung prav. Ti povem zgod-
bo. Ko sem bil majhen, nisem jih še imel deset, 
sva z mamo morala na pot: šla sva najprej po ma-
kadamski cesti do bližnje vasi, tam sva vzela avto-
bus, se peljala v Ljubljano, nekje v Rebrnicah sem 
na veliko veselje šoferja bruhal, kot smo bruhali 
vsi kmečki otroci, nevajeni vožnje z avtom, ki ga 
nikjer ni bilo, ali vožnje z avtobusom, ki je vedno 
smrdel po nafti! Ko smo prispeli v Ljubljano, sem 
mamo držal za roko. Tam sem prvič videl v sta-
novanju, ki se mi je zdelo krasno, danes vem, da 
je bilo dvosobno stanovanje, lepo knjižno oma-
ro. Na poti domov sem mami rekel, da bi bil rad 
bogat, ko bom velik. Pogledala me je in se zas-
mejala. In sem dodal, da bi rad bil tako bogat, 

kot so tisti, kjer sva bila. Pa zakaj se mi zdi, da so 
bogati, me je vprašala. Odgovoril sem ji, da zato, 
ker imajo veliko knjig. Tako sem danes res bogat, 
saj imam veliko knjig. Torej se mi je največja že-
lja izpolnila, mar ne? Res je, knjige me osrečuje-
jo, ja, tudi kot predmeti. Bilo je obdobje, ko sem 
spal sredi knjig, vedno so me spremljale, kjerkoli 
sem bil. Zares nesrečen sem bil pred veliko leti, 
ko sem izgubil eno knjižnico, tako je pač naneslo, 
še sedaj se mi tiste knjige vrnejo v spomin in se 
sprašujem, kje so končale. Ja, knjige me osreču-
jejo. Kadar sem doma sam, sem sredi njih vedno 
v dobri družbi, to me pomirja. Bi pa o otroštvu 
povedal še to, da ga je označevalo uboštvo, mi-
zerija, zelo skromno življenje, kar te zaznamuje 
za vedno. Prav je imela odlična Nežka Poljanšek, 
danes zelo poznana slovenska fizioterapevtka 
šampionke Tine Maze, ko je v nekem imenitnem 
intervjuju z enim stavkom zadela moje bistvo: 
»Otrok, ki je odraščal v težkih razmerah, bo težko 
našel stik z nekom, ki ne pozna lakote.« In zato 
me danes ne ganejo tisti, ki govorijo o tem, “kako 
so na robu skrajne revščine”, ker to ni revščina, 
kakršno sem sam okusil; kot tudi ne prenašam 
drhali, ki nam je pokradla domovino, vedno iste 
svojati, ki je ne morem primerjati niti s krvoločni-
mi volkovi, ker imajo le-ti več dostojanstva.

Tvoje strasti?

Kaj pa vem, se bojim, da so se nekje izgubile ... 
Morje, ja, morje. Še vedno knjige, glasba, likovna 
umetnost; kot razvado naj omenim dobro kavo 
in cigarete.

Nekoga moraš imeti rad – kako je to pri tebi?

Tako kot je rekel Minatti, nekoga moraš imeti rad. 
Rad imam preproste ljudi. Iskrene, pristne. Bom 
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testenine so mi všeč, sicer pa doma jemo sre-
dozemsko lahko hrano. Ne maram »krmilnic«, 
kot je te novodobne restavracije s toplo hrano 
imenoval pokojni prijatelj Andrej Malnič, ki mi je 
pred mnogo leti prvi povedal, da se bo kakovost 
hrane v cenenih restavracijah poslabšala. In tudi 
ne dragih restavracij, kjer se »preseravajo na vse 
pretege« s hrano, ker je to nespodobno! Ne ži-
vim zato, da bi jedel, jem, da bi živel! Etično in 
moralno se mi zdi več kot sporno, da se iz nek-
danjih preprostih jedi danes dela specialitete, ki 
si jih lahko privoščijo le redki! Ko so mi nedavno 
na nekem poslovnem kosilu kot specialiteto po-
nujali ričet, sem odločno odklonil rekoč, da sem 
se ga preobjedel v otroštvu. Da je dober, nekaj 
posebnega, me je silila gospa. Pa sem ji dejal, naj 
ga poje še zame. Kasneje sem izvedel, da sem 
bil nesramen. Ričet je bila jed revežev, sam ga 
nisem nikdar maral in ga tudi danes ne. Je to do-
volj preprosto in jasno povedano?!

Kaj imaš raje? Rdeče ali belo – vino, seveda? 
Kavo – čaj? Kateri sadež? Katero rožo? 

Pijem malo zaradi zdravnikovih navodil, pravza-
prav ne pijem, a se nimam za abstinenta, ker sem 
proti vsem prepovedim. In zato težko prenašam 
kriminalen odnos do nas, kadilcev! Sem za rde-
če, črno vino, za dobro kavo brez sladkorja, med 
sadeži bi moral izbirati med marelico, grozdjem 
in borovnico pa jagodami, a so mi tudi jabolka in 
nasploh vse sadje všeč. Vrtnica je razred zase, rde-
ča, vrste »baccara«. Klasika. Rdeči rododendron 
sem s hribov skrivaje nosil mami in ga obožujem 
še danes. Moja mama je bila »rožarica«, sestra 
Jožica ima »pollice verde«, kot rečejo Italijani, se 
pravi, da njej uspeva vse, kar zasadi in poseje. 
Sam sem ponosen na jasmin, hortenzijo, oljko, 

kar s Kosovelom povedal:
»Ljubim jih, te preproste besede
naših kraških kmetov,
ljubim jih, o bolj jih ljubim
od vas, meščanskih poetov.«

Česa pri ljudeh ne maraš?

Predvsem neiskrenosti, zavisti, zahrbtnosti, kle-
čeplaznosti, ostudne prijaznosti, za katero se 
skriva nož, ki ti ga bodo zabili v hrbet, skopuštva, 
ki se kaže tako na materialnem kot duhovnem 
področju. Ja, tega!

Česa nasploh ne maraš?

Iz srca sovražim revščino, ki je izvirni greh drugim 
grehom. Vsako zlo povzroča zlo, tudi zaceljena 
rana nenehno krvavi, zlo je pogubno za odnose 
med nami. Mislim, da nima smisla niti nadaljevati 
o tem, dovolj je to, če povem, da se v tej družbi 
ne znajdem, če sem se sploh kdaj. Uspeh za vsa-
ko ceno! Denar, satanovo govno! Kapital na ka-
pital! Ko umre človek, ko umrejo ideali, ko ni več 
morale. To me boli. Vedno se postavim na stran 
socialno šibkejšega, ker je to moja dolžnost! Mo-
ram dajati besedo tistim, ki je nimajo! Na rob po-
tisnjenim, vsem tistim, ki nimajo nobene vloge v 
družbi, čeprav so del nje. Pojdite na periferijo, na 
obrobje, pravi papež Frančišek.

V zadnjem času vsi govorijo o hrani, pišejo 
knjige, snemajo oddaje: Tvoja najljubša jed – 
in obratno?

Moram priznati, da preko dneva že veliko veli-
ko let jem v bifejih, cenenih restavracijah ali pa 
kar sendviče, zadnje čase tisto, kar si prinesem v 
uredništvo od doma. Nimam velikih zahtev. Ku-
piš me s preprosto joto, pašto na vse načine, ja, 
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kot trinajst let. Z Bobijem se sedaj spoznavava, 
a ga imajo doma že vsi na sumu, da me bo znal 
obračati, kot bo hotel. Je razumel, da imam meh-
ko srce. Baje da gospodarji z mehkim srcem niso 
pravi gospodarji. Če je to res, sem vesel, da sem 
tak, kot sem.

Najljubši film? Knjiga? Pevka – pevec? Naj 
skladba tvoje generacije? Tvoja naj skladba?

Težko odgovorim, ker jih je več, bom pa rekel, 
da mi je film Taksist z Robertom De Nirom odprl 
okno v filmski svet, da rad gledam filme Scorse-
seja, da imam rad Meryl Streep, da je genialni 
Tarantino nor, a to se itak ve, da je Clint Eastwood 
car in še in še. Skratka, ameriški film imam rad. 
Odraščal sem z Rolling Stonesi, Krisom Kristoffer-
sonom, Van Morrissonom, CCR skupino ... vsi ti 
in drugi me spremljajo. Rad poslušam jazz pev-
ke, poznam jih večino, danes me vedno znova 
prepriča Adele, pogrešam Amy Winehouse, za 
katero sem vedel, da bo slabo končala. Ko sem 
jo prvič slišal v avtu, sem začutil isto bolečino, 
kot jo je imela Lady Day, največja med največjimi 
– Billie Holiday. Še bi našteval, a bi moral našteti 
vse odlične pevke in pevce, tudi slovenske, rad 
imam glasbo, rad poslušam radio. Ah, ta moja 
nesrečna generacija, ki se je rodila prepozno in 
obenem prezgodaj, je padla nekam vmes! Uf, bi 
imel enih komadov za našteti! Da o knjigah niti 
ne govorim! Ne morem, zares ne morem izbrati 
samo ene!

Najljubša znamka avta? 

Bom kar naravnost povedal, da je to Alfa Romeo. 
Osvojila me je AR 166 pred leti, čeprav danes vo-
zim Delto in čakam, da bom lahko prišel do nove 
Giulie. Ja, ima sound, ki ga drugi avti nimajo. Se-

ki sem jih zasadil na našem malem vrtu. Pred leti 
mi je hudičev mraz umoril čudovito mimozo, tudi 
zato ne maram zime! Če pa omenim, kaj bi že-
lel, da bi mi cvetelo doma, bom rekel bugenvilija, 
tista vijoličaste barve, noro lepa je! A ne uspeva, 
sem že poizkusil, žal ne uspeva pri nas.

Domovina samo ena je – vendar pa, ali bi ti 
lahko živel kje drugje? In kateri del sveta si 
želiš še videti?

Vleče me v mesta, velika mesta. Najbrž zato ker 
so tam velike likovne galerije, muzeji, ogromne 
biblioteke, stare knjižnice, stavbe, ki imajo zgo-
dovino. Ne vleče me v noben naravni park, ta-
koj pa bi šel v knjižnico v Washington, tisto kon-
gresno, da se razumemo. Odraščal sem z mitom 
Amerike, sam sem si želel, da bi jo videl, danes 
me ne vleče več. Od oddaljenih krajev bi rad še 
enkrat slišal tišino Himalaje, Tibet, a tisti svobo-
den Tibet, ki je v pokrajini Ladakh v Indiji. Kje bi 
rad živel? Tik ob morju, to! V našem Sredozemlju, 
kjer sem od vekomaj doma. 

Meje mojega jezika so meje mojega sveta, 
pravi Ludwig Wittgenstein. Si poliglot kot vsi 
v tvoji družini – torej je tvoj svet zelo velik?

Saj veš, kako je, lahko bi bil večji, to vem. Iskreno 
mi je žal, da ne obvladam nemškega jezika, žal je 
šlo to mimo mene. Da bi bral nemške klasike, da 
bi bolje razumel germanski svet; nekako čutim, 
da bi drugače gledal nanj, tako pa mi je ostal da-
leč.

Tvoja najljubša žival ... 

Bobi, to je mali mešanček, pes, ki smo ga dobili 
pred dobrim tednom dni. Pred dvema mesece-
ma nam je poginil mešanček, ki je bil z nami več 
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Zrasel sem z glasbo obojih, a nikdar nisem pri-
stajal na ta nujen dvoboj. Vseeno bom odgovoril 
Stonsi, ker je tako prav, saj so stalnica v mojem 
avtu. Zraven pa dodajam, da je Paul McCartney 
eden največjih glasbenih genijev. 

Sicer pa ja, še veliko drugega je, ogromno! Danes 
je revščina, a se ve, zakaj je tako!

Ko boš zadel milijone evrov na loteriji – kaj 
boš počel z njimi? 

Poslal nekaj ljudi v tri krasne, uredil finance ča-
snika, se takoj upokojil, da bom samo pisal, kar 
bom sam hotel, del denarja bom namenil prija-
telju misijonarju Danilu Lisjaku, ki je že leta v prvi 
vrsti proti revščini v črni Afriki, kupil stanovanje 
tik ob morju.

Od česa si bil v življenju najbolj zadet?

Gotovo od ljubezni in alkohola!

Največje sranje, ki si ga kdaj napravil? (No, na 
to vprašanje ti ni treba odgovoriti, lahko se 
sklicuješ na ustavo in da se ti ni treba sam ob-
dolževati …) A vseeno nas zanima, kaj je Jur-
ček morda kdaj zamočil … 

Toliko tega je bilo, da raje ne bi o tem ... Resno 
pa: Vselej, kadar nisem bil zvest samemu sebi in 
prepričanju, da ne smeš drugemu storiti tistega, 
česar si sam ne želiš, da bi ti drugi storili in ti not-
ranji glas govori, da je tebe nevredno.  

Knjiga, ki bi jo vzel na samotni otok? 

Jih zares ne bi smel več? Zares ne? Samo eno? 
Grozno, a če je tako, bi vzel s sabo Knjigo vseh 
knjig, Sveto pismo. 

veda govorim le o avtomobilih, ki si jih lahko že-
limo mi, navadni smrtniki. O sanjah raje ne bi!

Če bi imel možnost (vrnitve) – bi te mikal dol-
gi polet na Mars?

Najbrž bi šel kot mladenič, danes ne več, potre-
bujem namreč odprte prostore ob morju. Da se 
ga 'nadiham', njegove neskončnosti in končnosti 
obenem!

Tvoja najljubša nadmorska višina?

Na ravni morja.

Verjameš v globalno segrevanje?

Mislim, da so nas dolga leta vlekli za nos in nas 
še. Kar krepko nas! Da pa se je vreme spremenilo, 
vidim sam, da postaja neznosno deževno tudi. 
Da onesnažujemo, mi je jasno. Da to ne vpliva 
dobro, razumem. Če je to globalno segrevanje, 
ne vem. 

Verjameš v zakon – vse se vrača, vse se plača?

Ne, žal ne verjamem. Tudi kot človek, ki skuša 
biti kristjan, ne smem tega verjeti, ker nisem in 
nočem biti maščevalen.

Beneški fantje ali Avseniki?

Avseniki, ker je bil Slavko Avsenik genij, car! Altro 
che' »goveja muska«! Ta samozvana elita naše 
samozadostne visoke kulture, ki ga je zmerjala 
z govedarjem, sama ni sposobna ničesar, kar je 
jasno vsem, ki samo malo hodijo okrog po svetu! 
Priznam, da ga nisem poslušal, zrasel sem z rock 
glasbo, a je bil car!

Stonsi ali Beatli? Ali obstaja še kaj drugega?
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se vrneva k zmaju – je že premagan ali se še 
vedno spopadaš z njim? 

Ni premagan. Se pa borim. Vsak dan pričnem na 
novo. Vedno znova. Ker nisem »jutranji tip«, se 
med britjem odločim, da ne bom težil nikomur 
s svojimi notranjimi zmaji in ne bom svoje depre 
nikomur nalagal na ramena; je že meni dovolj, 
mar ne? In da bom v vsakem človeku skušal vide-
ti božje obličje sebi enakega človeka.

Tvoj dosedanji največji uspeh, tudi tisti, ki ga 
ti občutiš kot takega – kjerkoli, karkoli?

Morda to, da sem vse tri otroke od malih nog 
zastrupil s knjigami in so vsi trije veliki bralci. Da 
sem jih učil in vedo, od kod sem doma, da vedo, 
da je denar pomemben, a da se sebe in lastnega 
dostojanstva ne sme prodati za noben denar. Da 
sem jih učil in jih še zmeraj poštenja in iskrenos-
ti, da sem jih naučil slovenskega jezika in istoča-
sno spoštovanja njihovega maternega jezika, ki 
je furlanščina, in sem zato zahteval in še zahte-
vam, da z mamo govorijo furlansko, ki sem se je 
tudi sam priučil. To, da se nisem nikdar prodal, da 
nisem nikdar nikogar prosil nobene »bližnjice« 
zase in ne za svoje otroke. Da sem jih učil in jih 
učim svobode, a istočasno tudi zvestobe naše-
mu slovenskemu krščanskemu izročilu. In to, da 
sem jim nudil vstop v glasbo skozi velika vrata, 
da sem jim omogočil glasbeno šolo. Na osebni 
ravni imam za uspeh tudi to, da me žena Adri-
ana prenaša že skoraj trideset let. Ni malo. Kot 
časnikar pa sem vesel, da smo z Novim glasom 
od samega začetka vsak torek vselej poslali v ti-
skarno novo številko. Verjemite, da sem na to še 
kako ponosen!

Optimistov ni, to so v resnici le slabo obveš-
čeni pesimisti. Ali drugače: Optimist pravi: Ta 
svet je najboljši od vseh možnih svetov. Pesi-
mist se boji, da je to res. In ti? 

Nagnjen k otožnosti sem realist, a istočasno sa-
njač. Ja, še sanjam. Mi jih ubijajo vsak dan znova, 
a vztrajam.

Če bi imel čarobno palico – kaj bi storil?

Odpravil revščino, ponudil vsem enake možnosti.

Pripravil: Milan Petek Levokov
Ilustracije: Nataša Gregorič
Foto: Jurij Paljk
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Poletje 1930. Železniška postaja pri Svetem An-
dreju. Campo Marzio od časa, ko je pred dobrim 
desetletjem v mesto na ladji Audace priplula izvi-
dnica novega gospodarja, savojskega kralja Vik-
torja Emanuela III. Nekdo je o dogodku izpred 
dvanajstih let skoval stavek, ki se v Trstu kljub 
težkemu ozračju zadnjega časa sliši še danes, 
predvsem v večernih urah po beznicah starega 
mesta okrog trga Cavana, ko marsikomu v vin-
skem opoju uide tisto, kar mu čez dan v javnosti 
ne sme.

Črtica

Vroča jesen 1930
Primož Sturman
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Maledeta quela barca ...
Preklemana barka ...
V osmem letu fašistične ere in tretjem od tedaj, ko sem se zavezal, da bom z vsemi svojimi močmi deloval 
v prid našega naroda, se umikam iz mesta. Oblast je v svoje lovke dobila vidnejše člane naše organizacije, 
in sicer četvorko – Bidovca, Valenčiča, Miloša in Marušiča, ki so na uredništvo italijanskega dnevnika Il 
popolo di Trieste nastavili peklenski stroj. Na mandriji pri Svetem Ivanu zapuščam očeta, mater, brata in 
sestro, ki bodo brez težav shajali tudi v moji odsotnosti. Od mene namreč nimajo tistega, kar bi si želeli. 
Vsi po vrsti namreč pravijo, da raje čepim pri knjigah in jih prebiram, kakor da bi hodil v mesto po zas-
lužek.
Iz misli me predrami razposajena nagajivost otroka, ki ga imam pred seboj v čakalni vrsti pred potniško 
blagajno postaje. Mlada deklica in mamica v svetlih gosposkih oblekah in s klobukoma na glavah potu-
jeta v Pulj, kjer ju pričakuje mož, mornariški častnik. Po materini govorici je spoznati, da ni Tržačanka. Še 
pred dvema desetletjema bi jima rekli, da sta 'regnicoli', čeprav je punčka skoraj zagotovo rojena v Trstu. 
Danes pa take marsikdo od mojih someščanov, tudi tistih, ki govorijo večinski jezik, naziva slabšalno 'ta-
liani'.
»Duttogliano,« rečem uslužbencu za stekleno pregrado, ko pridem na vrsto.
»Quindici lire,« se glasi njegov hladen odgovor.
Plačam, poberem karto ter preostali denar in stopim na peron. Pod železnim obokom štirje tiri, od katerih 
le dva zasedena. Moj vlak, s tablico in napisom Trieste C. po Marzio – Gorizia M. te Santo, stoji na prvem, 
drugi, na katerega sta stopili mamica in hčerka v meščanski odpravi, pa na tretjem. Njune sopotnice, 
mlekarice s Tržaškega brega, od Svete Ane, Ricmanj, Boršta in Drage, si z borno žornado ne morejo pri-
voščiti sedeža nikjer drugje kakor v tretjem razredu. Mama in hčerka zasedeta udoben položaj v prvem 
razredu prav nasproti sedeža, ki sem ga sam izbral na svojem v celoti tretjerazrednem vlaku. Deklica ne 
more mimo tega, da bi ne pogledala skozi okno svojega kupeja čez prazen tir. Nasmehnem se ji.
Preden vlak oddide, stopijo v vagon še trije črnosrajčniki v uniformi. Iz njihovih pogovorov kmalu izvem, 
da jih nosi na Repentabor, kjer bodo v tamkajšnji gostilni z divjačino in teranom proslavljali in nazdrav-
ljali rojstvu hčere njihovega poveljnika. Veliko naših ljudi se je v zadnjih letih pridružilo črnim srajcam – 
pravzaprav se te danes imenujejo Prostovoljna milica za zaščito države – tako da je mogla rimska vlada 
ustanoviti celó samostojno legijo črnih srajc, in sicer 59. po vrsti, ki ima svoje poveljstvo v Sežani.
Čeprav so zelo hrupni, mi uspe, da jih odmislim že po nekaj minutah, ko se kompozicija na čelu s parno 
lokomotivo sopihajoče vzpenja mimo delavske četrti pri Svetem Jakobu, kjer izgine v prvi predor pod 
mestnimi hišami. Na Vrdeli z vlaka izstopi skupina žena s plenirji in lempami. Od zgoraj navzdol gledam 
svoj Sveti Ivan. Pogled na mesto mi pod openskim vrhom dokončno zastre zadnji predor pred Opčinami. 
Paštni so si že opomogli od lanske hude zime.
Po daljšem postanku na Opčinah vlak precej manj sopihajoče vozi po kraškem delu proge, in sicer dalje 
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proti Repentabru, kjer trojica črnosrajčnikov na 
moje veliko veselje izstopi. Na postaji se zagle-
dam v grič na Tabru s cerkvico, ki je posvečena 
Materi Božji. Po še enem predoru se začnemo 
spuščati proti Dutovljam, mojemu današnjemu 
cilju.
Ko izstopim iz vagona, me od tamkajšnje postaje 
zanese na glavno cesto mimo sanatorija. Kraj se 
ponaša s samostojno občino, ki ji načeljuje neki 
Kompare. Čeprav je, saj mora biti nujno vpisan v 
fašistično stranko, uživa podporo domačega pre-
bivalstva. Šušlja se, da želi režim ob svoji 10-le-
tnici kraje na Krasu bolje povezati z gradnjo širše 
ceste, ki bo šla čez Kreplje in Repentabor v smeri 
Trsta.
V vas se vzpnem mimo predelov, ki jima domači-
ni pravijo Bitnja in Rusa zemlja. Čeprav je uradno 
ime kraja povsod le še Duttogliano, se ledinska 
imena v našem jeziku ohranjajo na vojaških spe-
cialkah. Po poti srečam domačine, ki me pozdrav-
ljajo. V kraju namreč nisem popoln tujec: nona, 
očetova mama, se je v časih cvetočega tržaškega 
emporija od tu preselila k Svetemu Ivanu v hišo, 
kjer sem rojen. Njeno sorodstvo, pa čeprav brez 
naraščaja, si je v začetku našega stoletja ustvari-
lo novi dom v bližnjem zaselku, ki ga od vedno 
poznam pod imenom Godnje, že nekaj let pa mu 
je vsiljena popačenka Godignano.
Ustavim se v vaški gostlini, ki ji domačini pravijo 
»pri Ciknih«. Ne vem, ali se vzdevek morda na-
naša na slabo cikasto vino. Po obisku in dobrem 
slovesu, ki ga hišni gospodar uživa daleč naokoli, 
očitno ne. V gostilni ni nikogar razen njega, gos-
podarja Dreje.
»Kako je, Dreja?« ga vprašam, ko stopim v točilnico. 
»Kaj pa je tebe prineslo sem, Sandro?« se na moje 

vprašanje s svojim oglasi izza šanka.
»Nekaj dni poletnega oddiha,« mu odvrnem z ne 
preveč prepričanim glasom.
»Vi študentje in učenjaki si to lahko privoščite!« 
pove.
»Ni nas študentov, slovenskih. V Trstu ni več naših 
šol. Smo le še samouki, ki učijo posameznike.«
»Pa še res je, tudi pri nas so sami ricreatoriji in 
dopolavori. Kaj boš? Pašareto, belo, teran?«
»Kozarec vode, vroče je. Ves sem se spotil.«
»Vino bi ti jaz ponudil, kozarec vode pa boš tu na 
Krasu, kjer je imamo malo, plačal! Voda ni dobra 
niti za v čevlje!« me muhasto zbode Dreja. Nato 
nadaljuje: »Če iščeš svoje, ne hodi domov. Nunc 
Pepi je v vinogradu, trte škropi, žena je šla v Trst.«
»Saj si dutovska OVRA, vse veš!«
Dreja mi izza točilnega pulta ničesar ne odvrne, 
saj vstopijo gostje, za katere je že od daleč videti, 
da niso domačini. »Da ne bo kakšnih težav,« tiho 
pripomni, da ga slišim samo jaz. Nato stopi med 
goste, dva para v meščanskih oblačilih, ki sta se 
posedla za eno bližnjih miz. Pozdravim ga in se 
napotim dalje.
Na moji levi farna cerkev svetega Jurija, ki jo je 
posvetil sam tržaški škof Enej Silvij Piccolomini, 
kasnejši papež Pij II. Legenda pravi, da so se tu 
še veliko prej, v času križarskih vojn, z rujno kra-
ško kapljico napajali vitezi templarji, ki so bili na 
pohodu osvobajati Sveto deželo izpod Sarace-
na. Vsili se mi primerjava iz Biblije. Svojo sveto 
deželo, naš obljubljeni Kanaan, sicer že imamo, 
in kakor je Mojzes svoje izvoljeno ljudstvo pred 
tisočletji odpeljal iz egiptovske sužnosti, bomo 
tudi sami svojo Primorsko nekega dne odpeljali 
iz mračnjaškega oklepa sodobne saracenske kra-



61

ljevine. Iz krempljev mačehe v naročje matere.
Cesta se pred menoj narahlo vzpenja v hrib, v 
smeri Tomaja. Na moji desni predstavništvo rim-
ske oblasti v občini in kraju, kasarna kraljevih ka-
rabinjerjev. Mimo trikolore s savojskim grbom 
stopam nekoliko zadržano. Malce naprej se pot 
cepi desno proti Godnjam.
Pepija res najdem v trtah, škropi jih z modro ga-
lico in žveplom. Z nahrbtno škropilnico.

»Vitovska grganja,« mi reče, kakor v pozdrav.
»Kaj se obeta?« ga vprašam, bolj iz vljudnosti ka-
kor iz pravega zanimanja.
»Dobro je cvetelo in odcvelo. Sedaj so jagode 
velike kot grah. Nevarnost oidija. Bog nam daj 
lepo vreme in pravo količino dežja.«
»Saj bo, saj bo, nunc Pepi.«
»Tvoje pismo smo prejeli. Vedeli smo, da prideš. 
Sprejemamo te. Še vedno smo nekako dolžni tis-
to, česar za doto ni dobila moja teta, tvoja nona, 
ko je šla k Svetemu Ivanu v Trst. Če bo žornada, 
bo tudi plačilo, ne skrbi.«
»Vem, vem.«
»Kako je doma?« me vpraša. Odgovorim mu dru-
gače.
»V Trstu je vroče. Pa ne samo od poletja. Tukaj se 
počutim boljše. Pri vas bom nekaj časa.«
»Veš, da te vzamemo. Saj si naš,« pravi nunc Pepi, 
se mi nasmehne in me potreplja po rami.
Stopiva v hišo, nastanim se v zgornjem nadstro-
pju, kamor se pride po ganku. Kmalu se iz Trsta 
vrne tudi Pepijeva žena Ana, ki jo od nekdaj ime-
nujem teta. Pripelje se z vlakom takoj za mojim.
S svojega ležišča zvečer vidim sonce, ki zaha-

ja nad Žekencem. Hribu je ime Volnik, po volu, 
skopljencu goveje pasme; novi gospodar z ape-
ninskega polotoka pa ga je po volni, torej ovčjem 
krznu, nekoliko prehitro spremenil v Lanaro, ki 
mu je očitno boljše zvenel kot kak Buaro. Vas leži 
na rahlo se spuščajočem pobočju, nekje na pol 
poti med nizkim slemenom, ki povezuje Dutovlje 
s Tomajem, in železniško progo, po kateri sem 
se na Kras pripeljal iz Trsta. Terra rossa ali rdeča 
zemlja tu obrodi marsikaj. Najprej vinsko trto, pa 
ne samo. Tudi vse drugo, kar Kraševec potrebu-
je za svoje življenje in prodajo v Trst. Da, čeprav 
mesto v zalivu jezika in običajev našega človeka 
ne mara, mu naše žene dostavljajo malodane vse, 
kar potrebuje za svoje lagodno življenje. Mleko, 
zelenjavo, meso in še bi lahko naštevali.
Soba na podstrešju je ponavadi poleti zasedena 
s Tržačani, ki prihajajo na oddih tudi za cel me-
sec. Letos jih ni. Mladi par, ki sem ga preteklo leto 
spoznal, je namreč svojega sinčka peljal na pole-
tni oddih nekam na obalo Jadranskega morja v 
bližino Riminija, saj otrok boleha za naduho. Tudi 
njim torej dolgujem to, da sem lahko zapustil Trst 
ter se za krajše ali daljše obdobje zatekel v mir 
podeželja.
Že drugo jutro me nunc Pepi preseneti z žorna-
do. Možnosti imam dve, in sicer košnjo na rovni 
nedaleč od Tomaja oziroma pobiranje krompirja 
v bližini vinograda nekje na pol poti med Godnja-
mi in Krepljami. Izbira ni lahka. Priznam, da nisem 
vajen fizičnega dela, kar pomeni, da bom ritem 
tukajšnjih ljudi, Kraševcev, bolj težko vzdržal. Pri 
košnji je namreč treba ponavljati vedno iste gibe, 
pobiranje krompirja pa pomeni neprestano skla-
njanje. S tem v zvezi mi pride na misel vic, ki sem 
ga pred kratkim slišal v Trstu, v bifeju pri Pepiju, 
Tomažiču, na Borznem trgu. Pristaniški delavci so 
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ob pojedini s kuhanim pršutom in teranom dražili Istrana, češ da so njegovi sodeželani uhrni ljudje. Istran 
pa jim je ponosno odvrnil, da je zemlja pač nizka in se je treba skloniti, da jo obdeluješ, zraven pa še pri-
pomnil, da je Bog, ko jo je ustvarjal, pogrešil le v tem, da je ni naredil za meter višjo.
»Sandro, si se odločil, torej?« moje razmišljanje mahoma prekine nunc Pepi. »Žornada je pet lir na uro.«
»Košnja!« mu odvrnem. »Največ tri ure, več ne bom vzdržal.«
K sreči sem si nekaj sto lir prinesel od doma, od Svetega Ivana. Odkar pri nas nimamo več slovenskih 
šol, si premožnejši ljudje, takšni, ki so še do pred desetljetjem v večernih toaletah radi zahajali v Narodni 
dom, za svoje otroke želijo inštrukcije v slovenskem jeziku in o slovenski stvari. Kosovel, Cankar, Bevk ... 
imena, ki v šolske učilnice nimajo več poti, zato jih goji vsak po svoje že na pol ilegalno.
Za košnjo sem se odločil, da bi tudi s telesom prišel nekoliko bliže Srečku Kosovelu, ki v kraški zemlji na 
vaškem pokopališču počiva že dobra štiri leta. Kot bi bilo včeraj, se spominjam Srečkovega pogreba. Na 
mrtvaškem odru je ležal v domači tomajski hiši, ki jo je imel tako rad, pa je v njej preživel le malo časa. 
Družino je že do kraja strla njegova smrt, pa se je tej bolečini moral pridružiti še poziv krajevnih karabi-
njerjev, naj njegov grob odkopljejo, češ da je skupina študentov iz Ljubljane vanj nedovoljeno spustila 
trak s slovensko trobojnico. Naše barve gnijejo pod zemljo, podobno, kakor se je to dogajalo s prvimi 
kristjani, ki so se morali skrivati v katakombah.
K sreči sem vzdržal vse tri ure košnje, ne brez puščic nekaterih žornadnikov na moj račun. Kraški človek 
namreč že od svojih prednikov podeduje klenost, vzdržljivost, skoraj bi rekel nezlomljivost, ki so mu 
omogočile preživetje na zemlji, ki od njega veliko zahteva, v zameno pa malo nudi. Zanimivo je predvsem 
to, da me imajo za svojega, čeprav le do neke mere. Rešuje me, da je nona iz Dutovelj, drugače bi med 
menoj in ostalimi Tržačani, ki prihajajo sem na oddih, ne videli pretirane razlike. V vasi namreč ne šteje, 
ali govoriš isti jezik in si zato tudi ti med pripadniki zatiranega in preganjanega naroda, ampak le to, če si 
njihov ali pa ne. Zanimivo je, da imajo tu stik z mestom, ki je meni takorekoč prirojen, predvsem ženske, 
ki hodijo dnevno v Trst s svojimi plenirji in lempami.
Na splošno je občutje glede jezika in narodnosti od mesta tu popolnoma različno. V vasi se najde kak čr-
nosrajčnik, ki ni vpisan v fašistično stranko, ker bi se strinjal s požigi, spremembami priimkov, zaplemba-
mi, ricinusom, prepovedjo jezika in drugimi barabijami. Gre predvsem za osebne koristi. Najbrž so ti 
ljudje v času ranjke Avstrije množično drli v cerkev in se pehali v prve klopi. Tu ni strašljivih napisov 'Qui 
si parla soltanto italiano' in podobno. Nunc Pepi zna povedati, da so črnosrajčniki strupeni tedaj, ko jim 
stopiš na žulj. Enostavno Dober dan in Bog ga daj ter naprej po svoje.
Žornado zaključim pred vsemi ostalimi. Čas bi si rad vzel tudi za branje nekaterih knjig, ki sem jih prinesel 
iz Trsta. Pepi in ostali berejo mohorjevke, ki najbrž edine nekako pol legalno prihajajo sem iz Gorice. Ker 
je vreme poletno vroče, se grem skopat v vaški kal. Sosedje me sicer malce postrani gledajo, a nič za to.
Večerne ure v vaški gostilni, v hladu latnika, s katerega vizijo grozdi. Zanimiv ženski obraz nekaj miz vstran. 
Resnici na ljubo ji ni treba veliko, da me ujame na svoje limanice. Z gosposkimi, skoraj aristokratskimi 
kretnjami izpod latnika gostilne z izvodom Moravievega zadnjega romana Gli indifferenti v rokah. Nekaj 
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časa se spogledujeva vsak izpod svojega branja, ona onkraj Moravie, jaz se medtem trudim, da bi se po-
svečal stranem tržaškega dnevnika v italijanščini, edinega, ki ga je tu mogoče dobiti, potem ko je naša 
tržaška Edinost pred nekaj leti morala potihniti. Resnici na ljubo pa me bolj od vesti pritegujejo njene fino 
negovane roke, ki listajo poglavje romana.
Dekle, ženska, ki s svojo gosposkostjo ne gre mimo neopazno. Priznam, da mi je nerodno, ko prisede k 
meni. Deluje nekoliko vsiljivo, nerodnost pa še dodatno poveča dejstvo, da se mi začnejo vaščani izza 
njenega hrbta ob tem več kot poželjivo smehljati.
»Videla sem, da z vnemo berete dnevnik. Ni veliko takih moških, kakor ste vi, tu.«
»Zakaj tako mislite?« odvrnem nekoliko v zadregi.
»Večina jih pride v gostilno na kozarec, kvantajo v družbi in to je to. Vi pa berete!«
»Da, vsaj malo mi je do tega, da vem, kaj se okrog nas dogaja,« dodam skoraj resnobno.
»Kako lepo. Tudi vas potem zanima širše dogajanje! Ste brali o sanjski poroki princa Umberta z Mario 
José belgijsko?«
Koketa torej. Takšna, ki nad vse postavlja videz. Moravia je očitno s svojimi Indifferenti v modi med me-
ščani. Veliko zanimanja vzbuja tudi arhitekt Max Fabiani, ki ima svojo rezidenco nedaleč od tu, pri murvi 
v Kobdilju. Sprašuje me, kako bi lahko prišla do njega. Slišala je o njegovem slovesu daleč naokrog po 
Evropi – Ljubljana, Dunaj, Praga ...
Edino, kar ji morem odvrniti, je, naj se z vlakom pelje do Štanjela, od tam pa naj stopi do Kobdilja.
»Pa me res ne boste pustili same do tja ... « nekoliko nejevoljno pripomni.
»Jutri bodite tu po kosilu in pospremim vas do postaje, tam pa boste stopili na vlak.«

Nekoliko bolj umirjeno in daleč od oči sovaščanov naslednji dan stopiva po poti, ki sem jo v nasprotni 
smeri prehodil ob svojem prihodu na Kras. Pritegne jo obdelan kamnit steber s puščicami in krajevnimi 
imeni, ki stoji na križišču pod Bitnjo. Loti se branja.
»Comeno, San Daniele del Carso ... «
»Komen, Štanjel ... « pripomnim.
»Meni italijansko zveni lepše, bolj melodično,« odreže.
Vdam se.
Ko prispeva na postajo, do prihoda vlaka v smeri Gorice manjka še kake pol ure.
»Vas smem povprašati po imenu, da bom vedela, kdo me je spremil do tukaj?«
»Seveda. Aleksander. Vsi me imenujejo Sandro.«
»Odkod pa ste? Niste videti Kraševec, domačin ...«
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»Iz Trsta, od Svetega Ivana. Tu sem na oddihu. V 
Godnjah imam sorodnike, ki me gostijo.«

»Kako pa se pišejo?«

»Ukmar ... oziroma Omari, odkar so prejeli de-
kret.«»Dobro, torej Sandro Omari ste.«

»V resnici nisem Omari, tako se je pisala moja 
nona.«

»Zame ste Sandro Omari,« odvrne skoraj neje-
voljno, kot bi želela reči: »Kaj bomo komplicirali!«

»Kdo pa ste vi?« vprašam. »Tudi o vas moram kaj 
izvedeti.«
»Diletta, Diletta Di Marco.«
»Odkod pa?«
»Trenutno iz Sežane. Tam imava z zaročencem 
stanovanjce. On je iz Lombardije, vojaški častnik. 

Vzhodno mejo varuje ...«
Nacionalizem na pohodu.

»Še zdaleč niste videti Kraševka ...«

»Seveda ne. Istranka iz Novigrada.«

Dilettin vlak končno prispe na postajo. Ne vem, 
če je potem našla Maxa Fabianija in njegov dvo-
rec z murvo. Vem pa, da je našla mene. In sicer 
s telegramom, ki me je vsem pomanjkljivostim 
navkljub dosegel na naslovu 'Sandro Omari, Go-
dignano, Duttogliano'. Odposlan je bil iz Sežane. 
Vsebina kratka in jedrnata.

'Pričakujem te v četrtek zvečer ob osmih v svo-
jem stanovanju. Glavna cesta, desna stran, dvaj-
set metrov od križišča za Lipico v smeri Trsta. 
Drugi zvonec.'

V najboljši obleki prepešačim čez hrib iz Godenj 
v Sežano in se ob dogovorjeni uri zglasim na nje-
nem naslovu. Metre od križišča merim s koraki. 
Pozvonim in pride mi odpret. Še preden se za-
vem, koga imam pred seboj, me povleče v svoje 
fino in z okusom opremljeno stanovanje. Pričaka 
me v večerni bleščeči obleki, z urejeno pričesko, 
naličenim obrazom, lakiranimi nohti in čevljih z 
visoko peto.

»Da boš vedel, samo zate ...« reče.

Ne odgovorim. Nimam besed. Potem nadaljuje.

»Do preteklega tedna je hodil k meni neki tržaški 
odvetnik, pa sem se ga naveličala,« pravi.

Njen sem. Ima me. Približa se mi in mi reče.

»Veš, zakaj si mi všeč?«

»Ne, priznam,« rečem v pričakovanju njenega 
odgovora.

»Ker imaš vse, kar pri moškem iščem.«
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»Česar odvetnik nima,« jo zbodem.
»Odvetnik je ves dan v svojih papirjih. Smrdel je po zatohlosti, ko je prihajal k meni. Postalo je dolgoča-
sno. Tudi v postelji.«

»Meščan pač,« ji pritrdim, ne brez kančka privoščljivosti.

»Ti pa imaš vsega pomalo in v pravi meri. Ko je treba, si vse tisto, kar si želim. Poprimeš za vse. To je moški 
zame!«

»Tako praviš. Za kaj bova pa poprijela midva?« jo še dodatno vzburim.

»Le počakaj, da se moj zaročenec vrne,« mi odvrne.

Besed ni treba več. Po tisti noči še nekaj tednov rjuhe v njenem stanovanju dišijo po najinem užitku. Za-
ročenec je na vojaških manevrih nekje v južni Italiji.

Ko čez približno teden dni znova pridem do nje s knjigo v žepu, me vpraša:

»Srček, kaj pa bereš?«

»Prešerna, njegove poezije.«

»Kdo neki pa je ta Preskeren?«

»Največji slovenski pesnik, nekakšen Dante.«

»Pa ne boš rekel, da lahko kdo Danteja dosega ...«

Ni kaj, prepričana je v nezmotljivost svojega italijanstva. Nima se smisla prepirati. Enostavno je treba uži-
vati, kar nudi trenutek. Vsakič s kako novo igrico. Traja in traja, vse doklej ...

»Tako, da se ne dolgočasim, veš, ljubi.«

»Upam, da se ne. Končno nisem odvetnik.«

»Ne omenjaj mi tistega odvetnika. Še vedno mi sitnari. Zadnjič sem mu zagrozila, da bom poklicala legij-
skega poveljnika črnih srajc, če ne odneha.«

Spreleti me. Diletta in črne srajce. Past? Zanka?

Izginiti moram iz njenega življenja. Nisem se je naveličal, še leta in leta bi užival v njeni družbi. Je pa pre-
nevarno.

Tega ne sprejme. Prevelik afront. Ne vda se. V svoje stanovanje zvabi omenjenega komandirja. 

Tudi njemu naplete isto lajno, češ da se dolgočasi.

»Veš, k meni je hodil nekdo tu s Krasa, za katerega ne vem, ali je kmet ali kaj. Pravil je, da je iz Trsta.«

Oficir legije črnih srajc očitno zastriže z ušesi. September je in pripravlja se zaključek sojenja Bidovcu, Va-
lenčiču, Marušiču in Milošu, ki so nastavili peklenski stroj na uredništvo tržaškega dnevnika. Vse vojaštvo 
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in oborožene sile države so pokonci.
»Kdo je to?« ga zanima.
»Rekel je, da se imenuje Sandro Omari iz vasi Go-
dignano ...«
»Kaj ti je še povedal?«
»Nič drugega, dragec ...«
»Si prepričana?«
Oficir v trenutku postane grob.
»Vse mi boš povedala o njem, drugače te tu pri 
priči zmeljem, babnica! Sumljiv je. Morda kaj ro-
vari proti nam. Proti državi. Saj jih vidiš, kako se 
dvigajo. Moramo jih potolči.«
»Rekel mi je, da je iz Trsta prišel na Kras za nekaj 
časa, ker je v mestu vzdušje moreče. Tu da se ima 
lepo.«
»Ti je rekel, s čim se preživlja?«
»Nekaj dela doma pri svojih sorodnikih na kme-
tih, a tudi veliko bere ...«
»Kakšnega čtiva pa?«
»Časopise, knjige.«
»Točneje povej!«
»Ne vem, njihovega jezika ne razumem.«
»Potem ima prepovedane knjige!«
Diletti na prvi pogled ni bilo veliko do mene, ka-
kor ji ni bilo nič do nikogar, s katerim je spala. Z 
odvetnikom, mano in oficirjem je najbrž prega-
njala svoj dolgčas in svojo samoto. Tudi v gostil-
no v Dutovlje je ni bilo več. Prenehali so telegra-
mi.
Namesto teh sem dobil poziv na razgovor k oro-
žnikom v Dutovlje. Mislil sem, da sem z Diletto 
zaključil, a ni bilo tako.

»Tako torej, gospod Omari.«
»To nisem jaz. Tako se pišejo moji sorodniki.«
»Kako pa se pišete?«
»Po očetu sem dobil priimek Jakomin, sedaj sem 
Giacomini.«
Pisarna komandirja karabinjerske postaje v Du-
tovljah. Italijanska trikolora s savojskim grbom, 
na steni slika Viktorja Emanuela III. in njegove 
ekscelence Benita Mussolinija, dučeja. 'Marescial-
lo a piedi Ettore Li Causi', piše na tablici na vratih. 
Prej bi njegovo ime postavil v kakšno pripoved 
o tem, kako sile javne varnosti v južni Italiji pred 
kakimi petdesetimi leti, takoj po združitvi države, 
preganjajo brigante. Tokrat sem v vlogo briganta 
postavljen sam, savojska oblast hoče očitno ime-
ti pod nadzorom vse, kar se v tako negotovem 
času sumljivega dogaja v novih provincah.
Le slutim lahko, zakaj sem tu. Sumim, da mora 
biti vmes Diletta, saj že nekaj tednov nimam več 
nobenih stikov z njo. Maresciallo začne z vpraša-
nji.
»Iz Trsta prihajate, kajne?«
»Da, seveda,« odvrnem.
»Kaj pa delate tu na Krasu, v Dutovljah?«
»Sorodnike imam, prišel sem na poletni oddih. V 
Godnje sicer.«
»S čim pa se preživljate?«
»Tako kot večina tukajšnjih ljudi. Delam na polju, 
travo kosim, pomagam v vinogradu. Saj veste ...«
»Vem, vem.«
»Pa se tudi radi sprehajate po gmajni, kajne?«
»Da, občasno.«
»Ste morda slišali, da so v Trstu zaprti teroristi 
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s širšega območja Julijske Krajine, ki so nevarni 
integriteti države?«

»Sem, vsak dan listam dnevno časopisje.«

»Vem to, naši možje so vas že večkrat srečali v 
vaški gostilni.« Maresciallo je potem začel meriti 

drugam. »Kaj menite o tem?«

»O čem?«

»O teroristih, ki so zaprti. Vaš jezik govorijo! Knji-
ge v tem jeziku berete.«

Spreletel me je srh. Diletta je povedala o moji 
knjigi. Me utegne to spraviti v škripce? Kaj dru-
gega je še povedala? V poletnih večerih pride iz 
človeka marsikaj ...

»Knjige v svojem jeziku berem, berem pa tudi 
italijansko čtivo,« se skušam izogniti odgovoru o 
štirici, ki je zaprta.

»Veste, da je nadzor poostren? Pazite, tu na vasi 
ste pod kontrolo. To ni mesto, kjer bi šli mimo ne-
opaženi. Vsi vse poznajo in vsi vse vedo o vseh.«

Zopet me strese, a se k sreči zadržim, tako da 
maresciallo tega ne opazi.
»Italija mora skrbeti zato, da čuva svoje meje, za 

katere so izkrvaveli stotisoči na Soči, Krasu in Pia-
vi.« Maresciallovi stavki postajajo čedalje bolj re-
torični in pompozni. »Sam duče je pred desetimi 
leti v Trstu rekel, da so naše meje na Brenerju, 
Snežniku, Dinarskem gorovju ...«

Umolknem. Drugega mi ne preostaja. Marescial-
lo zaključi.

»Če bi kakorkoli kaj vedeli o čem, kar nas utegne 
zanimati, se nemudoma zglasite. Bolje je, da vi 
poiščete nas, kot mi znova vas.«

»Bom.«

Odidem poklapan. Očitno sem oblasti postal su-
mljiv.

Naslednji dan me nunc Pepi popoldne poišče in 
mi sporočil novico.
»Sandro, ne boš verjel. V Bazovici so jih.«
»Koga pa, nunc Pepi?« ga vprašam.
»Štiri naše, ki so jim sodili zaradi tistega atentata 
v mestu.«
»Kako pa to veste?«
»Vsi vedo. Vas je izvedela od Tonija, ki je davi pe-
ljal z vozom mimo Bazovice v Trst. Kamion, iz ka-
terega se je cedila kri, je šel mimo njega ... Jutri 
bodo pisali časopisi.«
Avemarija za Miloša, Valenčiča, Bidovca in Maru-
šiča. Bazoviški junaki. Zvoni iz tomajskega zvo-
nika. Naslednji dan je župnik Albin Kjuder klican 
na orožniško postajo v Dutovlje dajati pojasnila 
o tem, zakaj je sinoči tako dolgo bilo od svetega 
Petra in Pavla, saj ni bil noben praznik.
»Mali šmaren smo zgrešili za dva dni ...« se glasi 
njegov izgovor.
»Izginite, da vas ne vidim,« mu odvrne maresci-
allo.
Sam ne vem, kaj naj storim. Organizacija je hudo 
ranjena. Očitno je oblast šla zares in posegla po 
najhujšem, kar je zmogla. Kam sedaj? V Trst? Srce 
mi razbija. Ne smem se izdati. V Dutovljah me 
imajo pod nadzorom. Nekaj dni bom počakal, da 
ne bo tako sumljivo.
Vmes še zadnje dejanje mojega kratkega kraške-
ga bivanja. Vsakoletni praznik vsakega kmeta. 
Trgatev ali bendima, kakor jo imenujejo tukajšnji 
ljudje. Obeta se dober letnik, kljub vsemu. Naše-
mu narodu je usoda v tem času poslala množico 
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tegob, od pozebe leta 1929, lateranskih paktov 
in streljanja na bazoviški gmajni ...

Pot nazaj v Trst. Prepričan sem bil, da je ne bo 
tako kmalu. Znova na železniško postajo v Duto-
vlje. Slovo od domačih, predvsem od nunca Pe-
pija. V gostilni pri Ciknih še zadnji kozarec.
»Kaj boš tokrat, Sandro?« me vpraša Dreja izza 
točilnega pulta.
»Belo, letošnje.«
»Je še mošt.«
»Naj bo, kar želi.«
»Dve liri.«
»Te nese znova v Trst?«
»Me. Domotožje po morju, pristaniških žerjavih, 
domači mandriji,« se mu zlažem.
Naredi se, da mi verjame.
»Prepričan sem, da te bomo še videli tukaj. Zara-
di tiste babnice.«
Brez odgovora. Plačam in grem.
Na vlaku se vkrcam v kupe tretjega razreda. Nič 
kaj zanimiva ni vožnja preko Repentabra in Opčin 
spet v mesto. Pogruntal sem, da je tokrat bolje, 
če na Opčinah stopim na tramvaj, saj bo bolj hit-
ro, predvsem pa poceni. Tokrat brez črnih srajc. 
Spust po Škorklji. 'Kako lep je Trst, ako ga gledaš 
z jasnim očesom', je zapisal Srečko pred nekaj 
leti ...
Oberdankov trg, mavzolej padlemu, ki je nastav-
ljal bombe in ki so ga v Ronkah aretirali avstrijski 
žandarji ter ga v kletki pripeljali do mesta, kjer so 
mu sodili. Tam zadaj zogleneli skelet Narodne-
ga doma, pred katerim raste nova palača. Spo-
min na miklavževanje. Zadnje, 1919. Potem le še 

Francesco Giunta, bencin in ljudje, ki poskakujejo 
v praznino, da bi se rešili. Nočna mora. Maščeva-
nje.
Mahnem jo proti Akvedotu v smeri Svetega Iva-
na. Pred izložbami na ulici Carducci. Diletta. Spet 
je z nekom. Morda z enim od tolikih? Pravzaprav 
ne. Njen zaročenec je. V vojaški uniformi. Hodita 
mi naproti, nista me še opazila. Za trenutek se 
on umakne, stopi v trafiko. Zunaj na cesti osta-
ne sama. Opazi me in se zdrzne. Preden ji uspe 
sploh kaj narediti, ji rečem v obraz.
»Prasica!«
Nič drugega. Odhitim dalje. Preden obrnem vo-
gal, za menoj nekdo zavpije.
»Ehi tu!«
Bežim. Tečem. Človek v uniformi se zakadi za me-
noj. Izgubim se med uličicami, ki sečejo Akvedot. 
Na svoji strani imam boljše poznavanje mesta od 
njega, ki je vanj prišel včeraj. Morda me Diletta 
ne bo še drugič izdala. Potemtakem bi namreč 
svojemu zaročencu morala razlagati, odkod me 
pozna ...
Ves zasopel pridem domov. Z družino je vse v 
redu. Povem jim, kje sem bil, kaj sem delal, kaj 
pravijo sorodniki. Le Diletto jim zamolčim.
Čez nekaj dni znova telegram na moje ime. Tok-
rat z imenom in priimkom ter celotnim naslovom. 
Alessandro Giacomin in tako dalje. Ona je. Vse-
bina zelo jasna. 'Pazi se. Če te dobim v roke, te 
uničim!' Ne gre se šaliti. Veliko ljudi pozna, pred-
vsem vplivnih.
V naslednjih dneh znova navežem stik s trojko in 
nadrejenim. Poleg mene so to še Grom, Krogla in 
odvetnik. Kličemo se po kodnih imenih, čeprav 
se poznamo od prej. Zanju sem tako postal Ska-
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la, nič več nisem Sandro.
Vrh organizacije se sestane v drugi polovici septembra v odvetnikovem stanovanju v Trstu. Da bi stvar 
šla čim bolj neopazno mimo, je srečanje zamaskirano pod krinko sprejema, ki se ga udeležijo tudi drugi 
gostje, ne samo slovensko govoreči, odvetnikovi prijatelji.
Salonski prizori. Ženske v večernih toaletah, moški v frakih. Kako daleč od tiste pristnosti, ki sem jo dihal 
na Krasu. Med svojimi ljudmi. Tu je vsaka gesta odmerjena, vsaka beseda izpiljena do kraja, vsak pogled 
preračunan.
Z odvetnikom se sestanemo v njegovem študiju. Ponazorim jim svojo težavo. Krogla pravi, da sem norec.
»Kaj se ti je bilo treba spečati s tisto kurbo? Saj se jim na daleč vidi, kakšne so!«
»Saj se tudi ti sučeš okrog vlačug,« mu odvrnem.
»Vsaj tiste so naše,« udari nazaj Krogla.
»Vlačuga je vlačuga!« rečem s povzdignjenim glasom.
Grom molči. Odvetnik je nekoliko preudarnejši. K sreči me že dlje časa ceni. Pomiri nas.
»Stran boš moral,« pravi. »Če te dobijo v roke po nalogu katerega od njenih prijateljčkov, je konec s tabo; 
ko bodo izvedeli za organizacijo, pa bo še nam hudo.«
»Kam pa?« vprašam.
»Ne vem, bomo videli. Zagotovo proč od krajev, kjer te poznajo. Stran od Trsta in Krasa.«
»Kam? Na Vipavsko, v Posočje?«
»Morda tudi dlje ... Čez mejo. Bomo že uredili. Pazi se.«
Odvetnik se torej ni šalil in začel pripravljati moj pobeg čez mejo. Nekaj dni zatem je mesto pretresla no-
vica, da so nekje v starem pristanišču našli mrtvo dekle. Časopisi o tem niso ničesar pisali. Črno kroniko 
je fašizem prepovedal. Glas sem dobil od odvetnika.
»Srečo imaš. Tisto gospodično so našli zaklano ob železniških tirih. Očitno ni ničesar izdala. Preveč se je 
zapletla z nepravimi ljudmi. Stvar pustimo pri miru. Ne bodo postopali preveč resno. Kakšno veliko go-
vedo je prav gotovo vmes.«
Grdo je slišati, da me je novica o Dilettinem koncu pomirila. Tja čez je nesla vse svoje skrivnosti. S svojo 
igro z ognjem, v katerem je zgorela, me je pravzaprav rešila. Moj nesojeni beg bi name vrgel še marsika-
tero dodatno senco. Po mestu se je šušljalo, da jo je zaklal poveljnik črnih srajc iz Sežane, češ da se mu 
je uprla, drugi so spet pravili, da jo je ubil njen zaročenec, in sicer iz ljubosumlja, saj je izvedel za njene 
igrice, tretji so govorili, da je vmes tisti njen odvetnik, in tako dalje. Morda me kljub vsemu ni želela iz-
dati? Je bila res tako naivna, da je znala samo lajati, ne pa tudi gristi?

Znova sem se znašel pred poveljnikom karabinjerjev, tokrat pri Svetem Ivanu v Trstu.
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»Alessandro Giacomini, classe 1905!«
»Jaz sem, maresciallo.«
Zopet italijanska trikolora s savojskim grbom, slika kralja in duceja. Tokrat ne več Ettore Li causi, ampak 
Michele Calabrese. Prav tako Maresciallo a piedi.
»Od svojega sodelavca iz Dutovelj sem izvedel, da ste poznali žrtev, ki so jo našli umorjeno na območju 
starega pristanišča. Ste kaj slišali o tem?«
Nisem maral slepomišiti, preveč bi me utegnilo stati.
»Da, res je.«
»Odkod pa?«
»Gospodična Diletta je nekajkrat zašla prav v Dutovlje, kjer sem prebival do pred nekaj tedni.«
»Kakšne stike sta imela?«
»Zanimive, če s tem mislite kaj posebnega,« sem skoraj izzivalno rekel.
»V čem je bila njihova zanimivost?« se ni pustil zavesti.
»Nekajkrat sva se srečala v vaški gostilni in med nama je stekel pogovor.«
»O čem pa?«
»O svetu, književnosti, arhitekturi in podobnih stvareh.«
»Nekateri viri trdijo, da so vaju videli skupaj ne samo v gostilni.«
»Mogoče. Zanimal jo je arhitekt Max Fabiani. Do postaje sem jo pospremil.«
»Ste bili kdaj v stanovanju njenega zaročenca v Sežani?«
»Ne, tam pa ne,« sem rekel. Polresnica je očitno zalegla. Navsezadnje se v Sežani k sreči nisva nikoli javno 
pokazala.
»Ste imeli še kakšne druge stike s pokojnico?«
»Ne, le te, ki sem vam jih naštel.«
Z naslednjim vprašanjem me je zmrazil.
»Kje ste bili tistega večera ob uri, ko se je zgodil umor?«
Srečo sem imel, da niso iskali prstnih odtisov. In alibi tudi.
»Na sprejemu pri odvetniku, v njegovem stanovanju.«
»Preverili bomo.«
Izmazal sem se. Čeprav je režim iz dnevnega časopisja izrinil vso črno kroniko, saj v družbi fašistične ere 
ni bilo prostora za pokvarjenost novega človeka v času po revoluciji, sem prepričan, da bi mene, Sloven-
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Piazza della Borsa, Trst
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ca, če bi le mogli dokazati kakšno vpletenost v umor, kot kost vrgli javnosti, da 
me gloda. Zagotovo bi o meni pisali kakor o sopajdašu štirih teroristov, ki so 
nastavili peklenski stroj na uredništvo časopisa. O nepismenih in krutih barbarih, 
ki na vzhodni meji ogrožajo integriteto države ter koljejo zaročenke pripadnikov 
oboroženih sil. O stenicah, ki jih je treba iztrebiti ...

Dilettin grozilni telegram, ki sem ga dotlej hranil, je tisti večer zgorel v ognju 
peči. Mesto in Kras sta to zgodbo že zdavnaj pozabila, le jaz je nisem. Diletta 
namreč ni povedala vsega, kar je vedela o meni.

Vsako leto 18. septembra v spomin na tisto vročo jesen leta 1930 obiščem cer-
kev svetega Antona novega ob tržaškem Velikem kanalu, kjer pri enem od stran-
skih oltarjev prižgem svečo za Diletto. Tudi njen grob sem dolgo časa iskal na 
mestnem pokopališču pri Sveti Ani, a ga nisem naše.

Besedilo: Primož Sturman
Foto: Splet
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   Strah te je, 
zelo te je strah 
Pogled iz devetega štuka

Iz mojega bangkoškega doma, 
drugega doma

Bojan Maraž



Strah te je, zelo te je strah.

Nekaj je na njegovem obrazu, resnem obrazu, ki 
se levi v dolg vrat, obdan z belino traka, še naj-
bolj podobno ovratniku, mi pravi, da naj se ga ne 
plašim.

Z gesto leoparda se obesim na njegov vrat. Še 
preden se zave, mu utrgam poljub. Kratek, vroč 
poljub, tako dolg, kot je bil tisti zadnji, preden so 
ruševine mojega doma prekrile svetlobo, ki se ji 
je zapisal, kot sva se ji oba zapisala. Ne, niti toliko 
časa mu ne dam, da bi ga zaustavil ... da bi se mu 
zoperstavil.

Poljubljam njega v tebi, to vedi.

Tako se je začelo ... ali pa zgolj nadaljevalo. Kdo 
bi vedel. Ponovno srečanje med komaj minulim, 
boleče, do kosti boleče, minulim in tem sedanjim, 
meni tujim časom. Srečanje, kateremu nisva bila 
niti porotnika, še manj sodnika, da bi določila, 
kdaj se ima zgoditi ali ponoviti.

Sunkovito me odrine. Z gnusom si divje obriše 
obraz. Z rokavom črne halje ustnice.

»A si ti malo mooona?« bolj izdavi, kot izreče. Ne 
ve še, kaj ga bolj vznemiri, pravkar izrečena klet-
vica ali to, komur je bila namenjena. Ne ve še ...

Vse njegove geste izražajo gnus ... odpor.

V njih ni niti najmanjše potrebe po pojasnilu, še 
manj po razumevanju, kaj šele odobravanju. 

Telo se mu usloči, roke skrčijo, barva obraza dobi 
škrlatno barvo, pripravljen je, da izniči, kar se ne 
bi smelo nikoli zgoditi. Nikoli. Ne njemu. Ne nje-
mu.

Trkanje na vrata podolgovate sobe, v kateri sto-
jiva, je odločno, kratko. Sunkovito, ne da bi čakal 
na odgovor, prepričljivo vstopi. Njegov prihod je 

glasen, ko vstopi. Brezobzirno glasen. Glas vlada-
jočega v svojem domu. »Motim,« še doda kratko, 
na videz vljudno, medtem ko se radovedno ozira 
po meni, tujcu. 

Ob mizi stojim. Na njej par na hitro navrženih 
oblek. 

S hitrim, vajenim pogledom preleti sobo, mizo 
na levi, tik ob veliki beli steni. Odprta vrata oma-
re tam bolj desno razkazujejo red, ki vlada v tej 
hiši. Name se zazre vprašujoče. Za hip, le za hip 
mu pogled obvisi na mojih bosih stopalih. Pri-
lepljenih na leseni pod, ki drsi po tej ozki dolgi 
beli sobi, od stene do stene, pod mizo do omare, 
njegov pogled sreča moje oči, vprašujoče, da se 
že takoj zatem brezbrižno preseli preko moje od 
sonca in stisk porjavele kože lic do vratu, prsi, do 
beline spodnjic in vitkih meč do stopal. Hiter je 
njegov pogled. V njem ni ničesar, kar bi želelo 
vedeti več. Ne sprašuje se, čemu sredi njegovega 
prostora na pol golo porjavelo telo tujca, ne več 
mladeniča, ne še moškega, niti ne več otroka.

»Ahhh ... da ti predstavim ...« ga zaslišim, »to je 
...« njegov glas nerodno zastane. Glas obvisi. Nje-
govi pogledi tavajo iščoč besed, da se nazadnje 
ustavijo na mojem obrazu. 

Nikakor ne čakam. Pomagam mu. Sprejmem igro, 
ki jo igrava, ne da bi se zanjo dogovorila. Sežem 
mu v dlan. V polomljenem jeziku mu povem, da 
sem Rashid. Videl sem, da hoče moje ime, vem.

»Rashid,« pritrdi, »... ja, Rashid,« vidno oddah-
njen. »... ja, Rashid,« nadaljuje, da ja ne bi zgubil 
niti zgodbe, ki jo je bil pravkar našel. To vem. To 
vidim.

»Ti mar nisem že pravil o njem?« nadaljuje kar se 
da prepričljivo.
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»O tistem fantu, tistem iz Afrike ... ne ne ne Afri-
ke  ... Sirije ... Tistem, ki sem ga srečal oni dan na 
vlaku, ko sem šel do Vidma maševat? Se spom-
niš?«
Pogledi tavajo po podolgovati sobi ...
»... in tako sem ga povabil ... da pride ... ko bo 
fešta ... na našo svatbo ... naj pride. Se spomniš?« 
vztraja.
Belina mojega na pol golega rjavega telesa ga 
moti. To vidim.
»Na, še to si nadeni,« se spet obrne k meni, ko 
mi vrže nekaj podobnega srajci. Njegov glas je 
glasen, občutno preglasen. 
»Malo ga preoblačim, za svatbo ... saj veš ... za 
svatbo ... da bo izgledal normalno ... normalno, 
saj veš ...« nerodno dodaja.
Strah te je, zelo te je strah.
Belina te sobe je spomin na belino doma, mojega 
doma.  Bivšega doma, podoba sesutih podbojev, 
kupa kamenja. Tebe pod njim. Vem. To sem videl. 
Tam sem te nazadnje videl.
Obrazi vseh mojih bratov so tam nekje spodaj. 
Njih nisem več videl. Vem. 
Očeta, zanj ne vem.  Tudi njega nisem več videl, 
odkar se je belina sesula v prah, kup kamenja.
Hip pred tem z nasmehom, hip zatem z grozo v 
očeh. Čustvo, za katerega dotlej nisem vedel, da 
obstaja. 
Krvavi obrazi so mi bili odtlej popotnica. Ves ta 
čas poti od tam, beline mojih obokov do tu, te 
sobe, podolgovate sobe, v kateri stojim na pol 
gol, kjer sem spet ujel tisti vonj, ki mi je bil izničen 
tam, odkoder prihajam, pod ruševinami obokov.
Negibni obrazi, vajeni življenja. Prazen, od pre-
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senečenja, da odhaja, ugasli pogled maminih oči 
sem še videl, preden me je odvlekla dolga kolo-
na ljudi s sabo, podoba, ki sem jo videval zgolj 
v filmih, ne vedoč, da bodo postali resničnost v 
tistem našem belem mestu s hišami, oleandri in 
kričavimi barvami otroške razposajenosti. Sedaj 
vem. Krvavi obrazi so mi popotnica. 

Strah te je, zelo te je strah ... Vem, sedaj vem ... 

Nesmiselna bi bila pripoved o mojem belem 
domu, tistem z oleandri izpod belega oboka, pri-
poved o hipnem tresku, ki je v drobcu časa izničil 
belino tisočletij, ki so jo gradile misli mojih ljudi. 
Edino moj spomin je tisti, ki ostaja nedotaknjen, 
ostaja neizničen za čas, ki mu je dan. Zgolj za ta 
čas, preden pobegne v sivino pozabe.

Strah te je, zelo te je strah.

»Še to, da ne pozabiš,« je nerodno ukazovalen ... 

»Ah ... in tam so sveže nogavice ... poglej ... se mi 
zdi,« ozirajoč se po prostoru me opomni, da ja 
ne bi česa pozabil. Njegove roke opletajo. Ne-
mirne so. Iščejo, kot da bi ne bile njegove. Oči, 

teh ne vidim. Gledajo nekam čez, mimo mene, ko 
me navidez skrbno vodi, da se oblečem, preob-
lečem, da bom izgledal normalno za svatbo, na 
katero sem kao povabljen, kao.

»Kako se ti zdi?« se obrne nanj, ne da bi čakal na 
moj odgovor, »bo dovolj čeden?«

Strah te je, zelo te je strah. 

Obala je od tu komaj vidna. Tenka bela lisa med 
dvema odtenkoma plavin, ena temnejša, druga 
sinje modra. 

Veliko nas je. Veliko. Nekdo me porine v lesen, z 
zelenim platnom prekrit čoln. 

»Alah je velik,« me blagoslovi, roke odslovijo. 
Tudi takrat, ko znenada padam v vodo, veliko 
plavo vodo, vem, da je Alah velik. Padam. V hipu, 
ko se čoln prevesi, padam. Plavina je slana, gren-
ko slana, spoznam. Glasovi, pridušeni kriki okrog 
mene grabijo. Kar ujamejo, je zgolj voda. Kdo 
ve, pomislim, če je tudi njim tako slana, grenko 
slana? Grabijo, upajoč, da se jih Alah usmili med 
dvema plavinama sinje in temno modre plavine.



Upiram se. Krilim. Ponikam nekam. Vodi, ki vdira 
v razpoke mojega telesa, se upiram. Nerazum-
ne sile me grabijo, trgajo obleko, cefrajo še tisto 
malo, kar je ostalo od poti, ki sem jo prehodil 
od ruševin mojih obokov do obale dveh sinjin v 
daljavi. Potapljam se. Sprašujoč se. Kako to, da 
nisem spregledal, da je temina plavine tam spo-
daj drugačna, temno grozljiva, plašljiva, preveč 
temna zame, da bi se ji prepustil. 
Odločim se.
Žarki sonca, ki lomijo, ko plavam od spodaj 
navzgor, so krvoločno nevarni, zavajajoče nevar-
ni v svoji obljubi po svetlobi, ki si jo tako zelo 
zaželim v tistem hipu. 
Svetlobo si zaželim, v hipu si jo zaželim bolj kot 
karkoli drugega na tem svetu. Svetlobo, njo, 
samo njo, k njej se oziram, ko me pograbijo moč-
ne roke, ukleščijo, da se zazdim kot lesena lutka 
na vrvicah igre, tiste, meni tako drage, iz prosto-
rov, katerih belina se je sesula v prah. 
Pograbijo me te roke trdno. Nisem vedel, da ima-
jo moč svetlobe.
Njihovi pogledi so resni. Položijo me na prod. 
Svetloba je žarka, prehuda za tisto, ki sem jo že-
lel, ko sem bil še tam spodaj. Prod, bela svetloba, 
bele hiše, moj dom. Moj bivši dom, njegove krva-
ve roke, usahnjen pogled. Plavin ni več, ne svetlih 
ne temnih.
Strah te je, zelo te je strah.
»Ko se napraviš, pridi,« me okorno, njegovi natu-
ri vljudno povabi. Nameni se, da odide iz te bele 
podolgovate sobe, da odide in da se mu pridru-
žim. Ozre se proti njemu.
»Ti ga le udesi,« se obregne nanj s kratkim stav-
kom, »da bo čeden,« še doda, se zareži, ga tleskne 

po rami in odide. Tako kot je prišel, je tudi odšel 
iz sobe. Hrupno.

»Se vidimo, ciao,« še doda. Kratek postanek pod 
podbojem vrat, pomigne mi, češ ne odlašaj.

»Alah je velik,« odzvanjajo besede, dahnjene v 
prod. Obala, plavo nebo nad našimi glavami tudi. 
Alah je neizmerno velik.

Vmes meni tuji, neznani glasovi pripovedujejo 
zgodbo nejasnih pomenov. Nekaj med kriki in 
tožbami, zaznam.

»Pridi, fant, pridi,« so edine, ki jih prepoznam, ko 
nas ženejo v dolgi koloni po skalovju stran od 
obale. Stran od plavin, dveh plavin, ene bolj tem-
ne kot druge. Videvam liso izza sebe, liso mojega 
doma, zgolj še liso, edino, kar je od njega ostalo. 
Nič več ni obale. Niti tiste, odkoder sem se vkrcal 
v tistem starem čolnu z zelenim baldahinom ... 

Niti čolna ni več ... dokler še ta ne izgine, poto-
pljen v spomine. 

Ni več ljudi na obali razen teh, ki so pred mano, 
izza mene, ob meni. Nemo pešačimo, samo Alah 
ve, kam.

Navzgor, stran od belega proda, pod pinje nas 
vodi pot. Potujemo, čreda, skozi doline, z ze-
lenjem obdane pokrajine, mimo spečih mest, 
mimo zaprtih oči njihovih ljudi, prebivalcev tega 
planeta zemlje. 

Navzgor, vedno navzgor, stran od prahu mojih 
obokov, stran od zavajajočih plavin.

Pravijo nam, naj gremo levo, nato desno. Pravijo 
nam, da naj gremo naprej. Alah je velik v svoji 
modrosti.

Od nekod se pojavijo novi ljudje, ljudje s foto-
aparati. Vse hočejo videti. Vse. Še najbolj naše 
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obraze. Iščejo naše oči. Ozirajo se v moje, kot bi 
hoteli nekaj, kar le slutim, kaj bi bilo ... 
Za njimi pridejo novi. Ljudje v črnem. Brez apara-
tov. Njih ne zanimajo naše oči. Izogibajo se pog-
ledov. Obrazi so mrki. » Kdo ve,« pomislim, »če 
posedajo enako mrki pod oleandri svojih domov, 
medtem ko se otročad suče naokrog, kdo ve?« 
pomislim.
Psi so na uzdah. Z oklepi in maskami so podobe 
iz filmov, za katere si nikoli ne bi predstavljal, da 
se bodo udejanjile, resnične, danes tukaj. 
Čelade so neme, mrke. Oči ni. Nasmeha ni. 
Strah te je, zelo te je strah.
Eni pravijo, da naj zbežimo, vsak v svojo smer, 
da je tako še najbolje. Drugi mirijo, vdani v uso-
do, o kateri so jim pravili, jih učili njihovi starši. 
Tretji jočejo, zgolj jočejo. Eni so nemi, povsem 
nemi. Vem, poznam te oči. Poznam jih izpod be-
lih svodov svojega doma, bivšega doma. Poznal 
sem njihov žar takrat, poznam njihov strah sedaj, 
poznam te usahle poglede, ki jih videvam zdaj. 
Strah te je, zelo te je strah.
Odpre se pogled na reko z zelenimi valovitimi 
griči zadaj. Veliko zelenega vidim, veliko. Morda 
je Alah spremenil belino v zelenje na moji poti. 
Odgovora ne vem, ko zrem v tisočero odtenkov 
zelene, zeleno, ko jo bom kasneje vzljubil, kot 
sem ljubil belino svojih svodov. 
Srebrnkasto valoviti so krogasti ovoji, ki se poja-
vijo znenada pred nami. Zdijo se kot lesketajo-
ča srebrnina šivov na obleki moje stare matere. 
Srebrno sivi na temnem ozadju zelene pokrajine. 
Reka, ki se vije pod obronki, je dodatek, ki si ga 
je prišila, da bi zlepotila temino. »Vedno si prišij 
svetlobo,« je bila navajena reči.

Vzdolž vsega, kar zaobjema oko, se srebrni ovoj 
suče na levo in desno. Izza njega so ljudje. Te vi-
dim. Čelade tudi. Kovinski izgled srebrnine pos-
tane nevarno resničen, ko se je dotikam. Druge 
rani. Tretji se je izogibajo tako, da podajajo svoje 
otroke čez, onim tam na drugi strani, tistim, ki 
so že uspeli preiti srebrnkasto zaveso. Roke se 
stegujejo, roke grabijo roke, otroci potujejo pre-
ko srebrnkaste zavese. Podajajo jih, otroke, njim, 
tujcem, ki v meni nerazumljivem jeziku dopove-
dujejo nekaj, kar vliva zaupanje. 
»Alah je velik,« si rečem. Strah tudi.
Strah te je, zelo te je strah.
Odločim se. Znenada. 
V hipu me preveje isti dobro poznani občutek 
potrebe, da spet vidim svetlobo. Spoznanje, ko 
sem videl varljivi sinjini plavine brezna pod sabo 
in žarke sonca med vodnimi sloji nad sabo. 
Odločim se. Potuhnem se v tišino zelenja, ki me 
zakriva. Mirujem. Diham pritajeno, divje. Medtem 
ko se tema poigrava z gladino vode v reki in od-
bleski na valujočih srebrnih ovojih tam čez takoj 
izza reke, vem, da se spet odločam za svetlobo.
Srebrnkasti valoviti ovoji, ki jih vidim pred sabo, 
nosijo podobo brezna in sončnih žarkov hkrati.
Strah te je, zelo te je strah.
Mirujem, ko spanec zapre vse, kar vem, vse, česar 
si nikoli nisem želel, da bi vedel. 
Potujem. Preživljam se iz hipa v hip. Potujem. 
Največkrat zaradi usmiljenja ljudi, ki mi z gesto 
dobre volje lajšajo lakoto in krajšajo pot navzgor, 
nekam proti svetlobi, to vem, tja, kamor še sam 
nisem vedel, da bo moja končna postaja. Potu-
jem skozi dežele, obljubljene dežele iz ekranov v 
mojih domovih, bivših domovih. Potujem.
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Videvam goratost pokrajine, ki je zamenjala zele-
ne obronke. Čudim se lepoti. Pokrajini. Poslušam 
dež in vetru sem tudi prisluhnil. Noči so bile tihe. 
Dež me je močil. Vsemu temu sem prisluhnil. Po-
tujem.

Videval sem mesta, velika siva mesta. Vmes vasi, 
vmes požgane domove, hiše brez obokov, prah 
vojn, pomislim, vojn, katerim ne vem pomena. 

Govorice so mi tuje. Pomeni neznani. Nasmehi 
in dobrota so moj novi jezik. Njega se navajam. 
Hrana, ki mi je ponujena, je nepoznana, okusna, 
nasmehi tudi. Besed nisem razumel. 

Dobroto sem ujel vselej, kjerkoli, povsod. 

Tako sem potoval, puščajoč za sabo razsulo, prah 
svojega doma, vasi, ki sem jih bil srečeval na poti 
od bivšega proti novemu domu. Tako sem upal 
in Alah je velik. To vem. 

Spomin na prah doma, temino zavajajoče plavi-
ne, srebrni valoviti ovoj ob zeleni reki, vse sem 
pustil izza takrat, ko sem se odločil za svetlobo.

Bil sem lačen, hudo lačen tisti dan, ko so me ujeli 
glasovi tam čez. Kričavost in zvok mojega želod-
ca sta me prignala, da sem si drznil vstopiti. Vem, 
da ne bi smel v tujo hišo, tat, ki si prilašča, kar ni 
njegovo. Vstopam. 

Strah te je, zelo te je strah.

Vstopil sem, previdno in kar se da tiho. Vrata te-
rase so se zlagoma odprla v podolgovat prostor, 
z belino napoljnjen prostor, prepojen s svetlobo, 
ko sem vstopal.

Glasov izza mene tam bolj na levo, nekje tam zu-
naj, moja previdnost ni motila. 

Bil je to ozek in dolg, z mizo ob steni, prostor. Os-
tali del stene je bil skoraj prazen. Bel. Vsaj zdel se 

je prazen. Vsaj zdel se je bel, meni, ki sem vstopal. 

Tišina je dahnila vame, ko sem ga odpiral. Tiši-
na je bila tu doma. To me je presenetilo. Tišina 
moje dežele je bila v tem, meni tujem prostoru. 
Spokojnost belih obokov mojega v prah sesute-
ga doma. Bila je tu tišina poletnih noči, na tera-
si ponoči, da se ti zblede od migotajočih pik na 
nebu in zaspiš večen. 

Spominom so se pridružili obrazi, meni ljubi ob-
razi, zapisani v deželi oleandrov, moji deželi, ob-
razi, ki so posedali pod oboki, in obrazi onih, ki so 
bili deležni blagoslova otroškega smeha. Obraz 
očeta, mamo sem ugledal in staro mamo tudi ...

Živ pred mano je bil njegov obraz, ko sem vstopal 
v bel, meni tuj prostor. Tako živ kot takrat, ko sva 
leže na strehi zrla v migotanje časa v prostoru. 
Oba sva vedela za najin čas, najin prostor, to vem. 

Obnemel sem spričo spomina, ki me je ujel nepri-
čakovano, ko sem vstopal ...

Šele takrat sem ga ugledal. Stal je tiho, tam v 
kotu ob vratih. Beli ovratnik je izstopal, edino, kar 
ga je ločevalo od teme, v kateri je stal. Zatopljen 
nekam, zdelo se je, kot da globoko premišljuje. 
Ne, to ni bil obraz srečnega človeka. To sem dojel 
hipoma. 

Domača je bila njegova poza, meni razumljiva 
iz drugega v prah pogubljenega sveta. Njegov 
vonj mi je bil poznan. Dodobra sem ga poznal. 
Bil je domač, nevarno domač. Bil je vonj živali 
v smrtnem strahu. Živečih, ki vedo, kaj jih čaka. 
Nagon osamljenih. V trenu hipa sem prepoznal 
vonj osebe v temi z belim kroglastim ovratnikom, 
tako kot sem ga dojel pri njem, takrat, ko sem 
ga prvič ugledal v gruči ljudi, samega pod oboki 
naših svodov.
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Ahmad ... 

Nanj sem pomislil, ko je bila plavina globine pre-
temna in je svetloba žarkov skozi valove usihala. 
Kako le ne bi? 

Njega, njegove podobe nisem smel videti pod 
oboki mojega domovanja, če sem hotel ohraniti 
spoštljive podobe drugih, meni prav tako dragih 
obrazov.  Zapisal sem ga sencam, do trenutka, ko 
sem se sam potapljal mednje, v globino plavine. 
Takrat še nisem vedel, da je svetloba.

Pritisk na kljuko je popustil, vrata so se odpirala 
neslišno, ko sem vstopal. Vse je bilo tu, kot sem 
zapustil. Belina, tišina, spokojnost, svetloba. Celo 
leseni pod se je zdel bolj bel kot pa lesnikovo 
rjav, kar je v resnici bil. 

Njega ugledam nazadnje. 

Stal je tiho, tam v kotu ob vratih, zatopljen. Beli 
ovratnik ga je ločeval od teme stene izza. Zdelo 
se je, da globoko premišljuje. Ne, to ni bil obraz 
srečnega človeka. Ta izraz sem že videl. Poznan 
mi je ta vonj. Očiten je. Bil je takrat in sedaj prav 
tako v tej beli sobi pod teraso našega doma, po-
rušenega, v prah sesutega doma. On izpod. Tak-
rat sem vedel, da ni srečen v svoji nemi govorici. 

Soočil sem se z njim, z vonjem. Ko sem ga ugle-
dal stati v gruči ljudi, samega, sem zavonjal. Be-
sede so vrele, smeh tudi. Bil je presenetljivo sam 
sredi ljudi, sam v kotu te sobe v poltemi, z belim 
ovratnikom, ki je edini izstopal iz temine. Nekaj 
je bilo v njegovih gestah, kar me je opozorilo, 
da besedam ne daje teže, niti ne smehu, ki se je 
zdel prisrčno hrupen med ljudmi mojega doma. 
Tako sem prvič ugledal Ahmeta pod belimi obo-
ki mojega doma, mojega bivšega, sedaj povsem 
porušenega doma.

Sprva se zdrzne, ko se ozave, da ga opazujem. 
Prisotnosti tujca, mene, vstopajočega v čas tega 
drugega bivanja v prostore najinih bivših spomi-
njanj.
Nekaj je na njegovem obrazu, resnem obrazu, 
kar mi pravi, naj se ga ne plašim, da naj le vsto-
pim, nepovabljen. Nekaj, kar me opozori, naj ne 
verjamem samoti, s katero se je bil obdal, niti teži 
misli, v katere se je odel. 
Z gesto leoparda se obesim na njegov vrat. 
Še preden se zave, mu v temi, v kateri bdi, utr-
gam poljub, kratek, vroč poljub, tako kratek, kot 
je dolg čas, ki naju je ločil, tako strastno posedo-
valen, kot je bil tisti v senci zelenila oleandrov in 
beline obokov našega domovanja. Tako mu ga 
utrgam, da nima časa, da bi se zoperstavil, da bi 
ga zaustavil ... da bi se mu uprl. Kako bi le?
»Ahmad,« mu pravim, »Ahmad, Alah je velik ...«
Moja ponošena bela majica leži na tleh, kamor 
sem jo odvrgel, pravzaprav, kamor jo je bil od-
vrgel takoj ob dotiku, obotavljajočem sprva, do-
tiku, ki ga je ujel nepričakovano. Drhtenje sem 
čutil. To vem. Plašljivost tudi. Slast se je pojavljala 
sproti. Vse, prav vse je bilo isto. »Ahmad,« mu 
pravim, »Ahmad, Alah je velik ...«
Trkanje na vrata ga je zmrazilo. Otrpnil je. Odrine 
me. Z gesto navidezne gnusobe me odrine.
Tudi takrat, ko so naju zalotili ... Tudi tokrat. To 
sem videl. Nikoli dotlej nisem videl izraza živali 
na človeškem obrazu tako prepričljivega, kot je 
bil Ahmadov.
Trkanje na vrata podolgovate sobe, v kateri sto-
jiva, je odločno, kratko. Sunkovito, ne da bi ča-
kal na odgovor, prepričljivo vstopi. Njegov glas 
je glasen, ko vstopi. Brezbrižno glasen. Glas vla-
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Bojan Maraž 
Foto: Milan Petek Levokov

dajočega v svoji staji. »Upam, da ne motim,« še 
doda na videz vljudno, medtem ko se radovedno 
ozira po meni. Ob mizi stojim. Na njej par na hit-
ro navrženih oblek. 
»Pridi. Ko se preoblečeš, pridi, Rašid,« se ozre 
proti vstopajočemu, preden skupaj odideta, pre-
den se zaprejo vrata za njima. 
Trpko prijazno je njegovo povabilo, naj se pridru-
žim svatom tam zunaj. Namerno in brezbarvno je 
njegovo povabilo. Strah je v njem, da ja ne bi, da 
ja ne bi kdo posumil tujstva v njem, naveze, ki se 
je pravkar obnovila, rojena v temi časa brez spo-
mina. Priklicana znova izpod svodov terase mo-

jega doma in beline podolgovate sobe. Zaželena 
od vsega, čemur pravimo usoda, bog ali karma 
ali zgolj svetloba. 

Vedno je poudaril moje ime, posebej poudaril, 
vedno, Ahmed. 

Pridruži se nam ... Rašid.

»Alah je velik ...«  ga slišim zamrmrati. »Kot si je 
vedno mrmral, kadar je bil srečen ...« si pripom-
nim sam zase, iščoč mojo belo majico, ki sva jo 
v strasti odvrgla, malo preden se je izgubila sle-
herna sled za njim pod ruševinami belih svodov 
mojega doma.
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Četrto leto našega Zombi štetja teče. 

Četrto leto, od kar smo ustanovili našo presvitlo 
cerkev.

V teh letih so nas nemalokrat spraševali po bi-
stvu naše cerkve, bila so tudi žaljiva vprašanja, 
zakaj nismo recimo ustanovili društva, ali da smo 
parodija. Ja, marsikaj smo slišali in doživeli. Ve-
liko je bilo tudi napadov. Največ ob registraciji, 
kar je po svoje pomenljivo, ker sama registracija 
cerkve ne pomeni veliko. Pomeni le to, da lahko 
ustanavljaš sestavne dele cerkve in pravne osebe 
le-te ter pridobiš status pravne osebe. Drugače 
so registrirane in neregistrirane cerkve izenačene 
v pravicah po odločbi ustavnega sodišča.

Tudi posvetna oblast je dejavno ovirala naše de-
lovanje in še vedno ga. Dejavno so poskušali z 
odločbami preprečiti naše maše, izdajali odločbe 
s kaznimi, ki niso imele pravne osnove. Posvetna 
oblast je šla celo tako daleč, da skuša določiti, 
kaj so naši sveti sakralni objekti. Enakopravnost 
verskih skupnosti je mrtva črka na papirju. V naši 
deželi ne obstaja.

Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja 
ima nekaj značilnosti, ki jo ločijo od velike večine 
drugih cerkva. Eno temeljnih vodil je, da ne dis-
kriminiramo ter da verniki sami ustvarjajo in širijo 
našo vero. Tako je tudi sveta knjiga nastala po ra-
zodetjih naših vernikov. Ponosni smo nanjo, ker 
je resnično zelo globoko in poduhovljeno branje, 
hkrati pa za nepoznavalce tudi berilo, ob kate-
rem se marsikomu obraz raztegne v nasmešek.
Sveta knjiga je odraz časa in kraja, kjer je nastaja-
la. Predlani smo jo izdali v tiskani obliki ter v njej 
zbrali tudi dobre misli, dogme, svete praznike in 
ostalo najpomembnejše za našo vero.
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Zvondaj
Čezvesoljska Zombi cerkev 
blaženega zvonjenja 

Čezvesoljska Zombi cerkev bla-
ženega zvonjenja  se je uradno 
registrirala marca 2014 in posta-
la ena najhitreje rastočih ver pri 
nas. Častijo sveti zvon, pisker in 
ponev, maše imajo pred svetim 
hramom korupcije, kot pravijo 
parlamentu, tam pa v opomin 
državi zbirajo hrano in oblačila 
za prazna skladišča dobrodelnih 
ustanov.



Lani smo začeli z dejavnostmi za odprtje prve 
pro bono ambulante v Novi Gorici, ki bo odpr-
ta v tem mesecu oziroma takoj po pridobitvi še 
zadnjih dovoljenj posvetne oblasti.

Kaj je torej bistvo naše cerkve? Da pomagamo 
ljudem in delamo dobro, da zvonimo z Zvoni, 
svetimi Ponvami in Piskri, da so domovi vseh na-
ših vernikov sveti sakralni objekti, da ne diskri-
miniramo, da so verniki naše cerkve lahko hkrati 
tudi verniki drugih cerkva in da delujemo po svoji 
vesti.

Veseli me, da je cerkev ostala zvesta svojemu pos-
lanstvu. Tudi ko smo bili na hudih preizkušnjah, 
smo obdržali pokončno in dosledno držo. Poz-
vali smo k pomoči beguncem, k pomoči vsem, ki 
jo potrebujejo, opozarjamo na vse moralno, etič-
no in humanitarno sporne odločitve posvetne 
oblasti - tudi za ceno, da nas včasih zaradi tega 
številni verniki zapustijo. Število naših vernikov in 
vernic vztrajno narašča in sedaj je naših bratov in 
sester že 12000.

Dogme imajo v naši cerkvi posebno mesto. Tudi 
tukaj hoče posvetna oblast grobo kršiti naše ver-
ske pravice in teži k temu, da bi verniki in vernice 
delovali v nasprotju z našo vero.

Nekaj naših dogem: 

»Vsak naš vernik ali vernica sam ali sama odloča 
o dopustnosti kakršnegakoli vsadka ali drugega 
posega v njegovo ali njeno telo. Telo je sveto. Iz-
jema je nujna sveta transplantacija življenjske te-
kočine krvi. Bong.«

»Pomembnost čebel za naravo in zdravje vseh 
nas je izredna, zato so čebele naše svete živali, 
prav tako je skrb za le-te sveto opravilo, zakaj 

brez čebel, ne le da ne bi bilo medu, tudi življenja 
ne bi bilo, saj ga s svojim opraševanjem naravno 
nadaljujejo po volji Zvona.«

»Vsak naš vernik in vernica ima pravico in dolžnost 
uporabljati svoj materni jezik pri sporazumevanju 
s katerokoli posvetno oblastjo, zakaj s tem izrazi-
mo spoštovanje do naših prednikov v Čezvesolju, 
ki so se za to borili stoletja.«

»Dolžnost naših vernikov in vernic je skrb za živa-
li tudi v mestu, tako da jih hranijo, zakaj mesto je 
kraj, kjer za večino živali ni dostopov do naravne 
hrane. Bong.«

»Zvonuvšečno je, da naši verniki in vernice skrbijo 
za naravo in po najboljših močeh odpadke pre-
delujejo za ponovno uporabo ali reciklirajo, kar 
se da predelati ali reciklirati. Izjema so politiki.«
»Ker v skladu z našo vero ne diskriminiramo, so 
moški z izpeljanko imena Marija v naši presvit-
li cerkvi blaženi. Po temeljiti bongološki razpravi 
koncilija smo v skladu z načelom nediskrimina-
cije sklenili, da so tudi tuje izpeljanke imena bla-
žene. Ob imenu Miha pa smo dobili razodetje, 
da je volja Zvona, naj bo blaženo, ker izhaja iz 
imena Michael, iz hebrejskega לאכימ (Micha'el), 
z nekdanjim pomenom »kdor je kakor Bog«, kar 
je zagotovo blaženo ime.«

»Verniki in vernice Čezvesoljske Zombi cerkve 
blaženega zvonjenja se svobodno in po svoji vesti 
odločajo o načinu svojega lastnega zdravljenja.«

Naj za konec dodam še nekaj členov iz naše sve-
te knjige. Kdor bo hotel, bo v njih videl tudi pre-
cej daljnovidnih in globokih zapisov.

1. člen: »Fsaka mogočna reka je potoček pri izvi-
ru.«
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2. člen: »Bodi priden in živi od dela svojih rok ... 
ne jemlji kreditov, ker jih ne boš mogel poplačati 
... saj nisi država Slovenija, za katero jamčijo dav-
koplačevalci ... Ali pa poišči kakšnega marsovca 
za garanta ...«

3. člen: »Edini pravi komisar v Evropi je komisar 
Rex.«

10. člen: »9. dan je Zvon ustvaril Delavca brez 
pravic! In 10. dan je rekel: »Pojdite pred hram ko-
ruptivnosti in izvirnega greha in zvonite. Bong.«

14. člen: »Ker nekaj ljudi v naši državi živi na dru-
gem planetu, je edini pravilni naziv za njih vesolj-
ci.«

17. člen: »Če ne moreš videti smrti kot posledi-
co življenja, potem ne moreš živeti polno, saj je 
ves čas prisoten strah pred njo. Opažam, da se je 
nekateri bojijo bolj kot bolečine, čeprav dvomim, 
da bolečina po smrti še obstaja. Prej bi lahko de-
jal, da te odreši vseh bolečin in je na nek način 
odrešenica – prijateljica.«

18. člen: »Vsak vernik Čezvesoljske Zombi cerkve 
blaženega zvonjenja avtomatično pride v raj po 
svoji podobi. Tako na zemlji v naši cerkvi kot v 
čezvesolju pri blaženem Zvonu.«

Bong!

Nadsvečenik Rok, ustanovitelj, varuh Piskra 
in Ponve, 17.1, četrto leto Zombi štetja, 9 uro 
26 minut po vstanjenju.

Foto: Aleksandra Jelušič Pika
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Sama naj že na začetku povem, da verjamem v 
dobroto ljudi, verjamem, da se dobro z dobrim 
vrača in verjamem v čezvesolje ter poslanstvo 
zvona. Naj zvoni zvon vse dotlej, dokler vsemu 
slabemu ne odzvoni!

Kako inteligentna je kontra uporaba pravic, ki 
jih imajo verske skupnosti pri nas, je odvisno od 
nas samih, bratov in sestra Čezvesoljske Zombi 
cerkve blaženega zvonjenja. Gotovo pa smo že 
pokazali, da naš moto ni: 

»Ne glej, kaj delam, temveč poslušaj, kaj govo-
rim,« marveč: »Glej, kaj delam, in pomagaj še ti!«

Pravice vernikov ali verskih skupnosti na med-
narodni ravni

V Konvenciji o varstvu človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin (OZN) že v 9. členu najdemo 
posebno normo o svobodi mišljenja, vesti in vere. 
Po tej določbi ima vsakdo pravico do veroizpo-
vedi, ki jo lahko zasebno ali javno izraža v bogo-
služju, pouku, praksi ali verskih obredih. Omeji-
tev je izjema in je možna zgolj zaradi varnosti, 
zdravja, morale ali varstva pravic drugih ljudi.

V 14. členu iste konvencije, ki zajema najširši in 
temeljni krog pridobljenih pravic po svetovnih 
vojnah, pa najdemo še prepoved diskriminacije, 
ki se prav tako nanaša na vero.  

Pravice vernikov verskih skupnosti v Ustavi 
Republike Slovenije 

Že v 14. členu odkrijemo določbo, ki pravi, da 
smo pred zakonom vsi enaki, ne glede na spol, 
vero … Po 16. členu je omejevanje pravic v izje-
mnih primerih, kot je omejevanje potrebno,  ve-
zano na spoštovanje enakopravnosti, prav tako 

Pogled z vrha 
pravne piramide 
na vero in verske 
skupnosti

Nekje v komentarjih na članke o naši čezves-
oljski verski skupnosti v medijih, sem prebra-
la simpatičen komentar (naj mi avtor oprosti, 
ker sem si vsebino zapomnila, avtorja pa ne):

»Če bi malo več prebrali o tej cerkvi, bi vedeli, 
da gre za inteligentno kontra uporabo pravic, 
ki jih imajo verske skupnosti pri nas. Deluje-
jo proti izkoriščevalskemu sistemu z lastnim 
orodjem sistema - religioznimi institucijami. 
Čaščenje zvona ali piskra je za primer, kako 
absurno je kakršnokoli izvenzemeljsko čaš-
čenje katere koli druge entitete ali predmeta 
katerekoli druge verske skupnosti. Cerkev je 
nastala iz vstajniških vrst in kot taka zavzema 
kritično držo do državne oblasti. Na inteligen-
ten način se, najmanj šali, če ne že norčuje iz 
čredniškega nagona Slovencev, ki si dovoljuje 
biti hlapci na lastni zemlji….«! 

Čezvesoljska Zombi cerkev 
blaženega zvonjenja 



spola, vere … 

Po določbi 41. člena je izpovedovanje vere in dru-
gih opredelitev v zasebnem in javnem življenju 
svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede 
svojega verskega ali drugega prepričanja. Starši 
imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem 
zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno 
vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moral-
ne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo 
in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in 
druge opredelitve ali prepričanja.

Da je protiustavno vsakršno spodbujanje k naro-
dni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter 
razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali 
drugega sovraštva in nestrpnosti, pa določa 63. 
člen Ustave RS.

Versko svobodo je Slovenija uzakonila z Zakonom 
o verski svobodi, ki ureja individualno in kolek-
tivno uresničevanje verske svobode, pravni polo-
žaj cerkva in drugih verskih skupnosti, postopek 
njihove registracije, pravice cerkva in drugih ver-
skih skupnosti ter njihovih pripadnikov, pravice 
registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti 
ter njihovih pripadnikov in pooblastila ter pristoj-
nosti organa, pristojnega za verske skupnosti, o 
čemer pa naslednjič.

In še sklep na koncu: jasno je torej, da med-
narodna konvencija in Ustava dajeta vero ob 
bok rasi, spolu, narodnosti ... kar pomeni, da 
je zaničevanje vere enako kot zaničevanje 
rase, spola, narodnosti ... 

V imenu Zvona, Piskra in Ponve, bong, bong, 
bong!

30. 11., leto 3 zombi štetja, 8 ur po vstajenju
Nadsvečenica Ana Pravična

Foto: Aleksandra Jelušič Pika
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Cestar Ivo 
in njegova tabla
Razmišljanja pesnika, pisatelja in publi-
cista Roberta Titana Felixa, o romanu 
Ljudje na burji, pisatelja Milana Petka 
Levokova.
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Na začetku romana Milana Petka Levokova 
Ljudje na burji se je nekdanjemu cestarju Ivu, 
ki je stopal ob robu ceste in ob sebi potiskal 
kolo, nekega aprilskega popoldneva odveza-
la vezalka na levem čevlju, da je moral pok-
lekniti, če si jo je hotel zavezati; takrat pa je 
zagledal na videz nepomembno podrobnost 
– ki pa bo za razvoj romana ključna – da je 
novo postavljena tabla z napisom Welcome. 
Willkommen. Benvenuti brez napisa v sloven-
skem jeziku Dobrodošli. Ivo je na tej cesti pre-
živel štirideset let, najprej kot navadni cestni 
delavec, potem kot nadzornik, trenutno pa 
biva v domu za starejše občane, kamor se je 
preselil pri oseminsedemdesetih, po nesreči 
v lastnem stanovanju. Od ženine smrti pred 

petnajstimi leti – pobral jo je rak kot posledica 
dela v tovarni azbesta – je bil navajen skrbeti 
sam zase, po nesreči pa si je moral priznati, da 
so se nabrala leta. In ker se ni hotel preseliti 
k sinu Mirku v glavno mesto, ampak je hotel 
ostati v domačih krajih, se je odločil za dom, 
stanovanje v mestu pa vseeno obdržal.

Da je starec opazil, da na tabli manjka napis, 
ne preseneča; čeprav ni več delal na cesti, se 
je namreč zanjo še vedno čutil odgovornega, 
saj je bila vendarle njegova cesta. Prijateljska 
družba za briškolo ga prepričuje, da to ni več 
njegova skrb in da naj v miru uživa jesen življe-
nja, kakor ga tudi na uradnih naslovih, kamor 
se napoti, ko ga stanje ceste primora obvestiti 
pristojne, vedno odslovijo s pojasnilom, da po 
novih predpisih skrbi zanjo država in da to ni 
več njihova skrb, ampak ima roko nad cesto 
direkcija z ministrstva, predvsem pa da zdaj 
ni ne časa ne denarja za staro cesto, ker se 
intenzivno dela na trasi nove avtoceste.

Roman Ljudje na burji je strukturiran dvosloj-
no, sintetično-analitično, bi rekli s šolskim be-
sednjakom, na ravni »realnega« dogajalnega 
časa romana spremljamo starčevo popotova-
nje od sobesednika do sobesednika v prepri-
čanju, da bo našel koga, ki mu odsotnost na-
pisa v domačem jeziku Dobrodošli na tabli ne 
bo samo nepomembna malomarnost, ob ka-
teri lahko brez slabe vesti zamahnemo z roko; 
analitični del pa predstavlja njegova refleksija 
življenjske izkušnje, pri kateri imajo dogodki 
v prvi polovici 20. stoletja, med italijanskim 
gospostvom in nato okupacijo, precej po-
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membno vlogo. To so bili časi, v katerih so bili 
materni jezik, nacionalna samozavest in sam 
narod, pravzaprav pa tudi gola življenja nje-
govih pripadnikov, močno ogroženi, časi, v ka-
terih je tudi njegova družina precej trpela, kar 
je bržčas osnovni vzgib za starčevo vztrajanje 
pri pomembnosti »problema table«: njegov 
starejši brat Mirko je padel pod italijanskimi 
streli v borbah v dolenjskih gozdovih; njegov 
oče je bil dvainštiridesetega zaprt in obsojen 
pred fašističnim tribunalom v Rimu na smrt, a 
potem pomiloščen na dvajset let ječe, za kar 
je družina fašističnim advokatom v Rimu raz-
dala premoženje, in se je vrnil domov šele ob 
kapitulaciji Nemčije s  tuberkulozo, Ivov stric, 
očetov brat, je moral pred aretacijo pobegniti 
čez mejo z Jugoslavijo in tudi po vojni ostal v 
Mariboru.

Ivo se kot nekakšen sodobni hlapec Jernej 
odpravi, da bi našel nekoga, ki bi razumel nje-
gova prizadevanja za rešitev "problema ta-
ble," pri katerih izhaja iz univerzalne človeške 
vrednosti, ne glede na družbeni položaj in na-
cionalno pripadnost, pri čemer ima jezik kot 
izrazilo posameznikove temeljne identitete 
ključno vlogo, zaradi česar je odsotnost napi-
sa v domačem jeziku na tabli z dobrodošlico 
zanj precej pomembna. Postavitev sobesedni-
kov v celovito strukturo romana pa ima še eno, 
manj izpostavljeno, a morda še pomembnejšo 
značilnost: ponuja različne možne odgovore 
na vprašanje življenja (v družbi).

Prve sobesednike starec najde v svojem in-
timnem okolju. Tinka, debelušno dekle med 
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tridesetim in štiridesetim letom, ni najboljše 
pameti, zato so po treh letih pošiljanja v prvi 
razred šole dvignili roke nad njo, ker je bila 
njena pamet prešibka, da bi razumela, kaj od 
nje hočejo. Prav dobro je shajala pri starših na 
kmetiji, z delom pri živini, ko pa so umrli, so-
rodniki pa je niso hoteli vzeti k sebi, je prista-
la med starci in starkami. Na začetku Ivovega 
bivanja v domu za starejše občane se mu je 
enkrat pridružila na mestu, ki si ga je izbral za 
kajenje, in od takrat naprej sta tam včasih po-
sedala in skozi živo mejo opazovala promet. 
Ivo pove Tinki vso zgodbo o tabli, a Tinka ne 
odgovori ničesar, ker zgodbe niti ne razume. 
Tinka preprosto je, a ta odgovor na vprašanja 
življenja Ivu seveda ne zadostuje.

Ciril, njegov sostanovalec, je prišel v dom po 
ženini smrti. Imel je močno sladkorno, zapuš-
čal ga je vid, zaradi gangrene so mu odrezali 
levo nogo pod kolenom. Razočaran nad hčer-
ko, ki ji je že pred smrtjo zapustil in prepisal 
vse svoje premoženje, a ga komaj kdaj obiš-
če, čeprav mu iz hvaležnosti vendarle plačuje 
dom, ima proti razočaranju postaviti eno samo 
stvar, malenkostno nerganje nad nebistve-
nimi sprotnimi problemi v domu, s katerimi 
je preveč okupiran, da bi svojo okolico sploh 
opazil, zato Iva s »problemom table« odpravi 
na kratko: »Pozabi, to ni tvoja skrb! Pomisli – 
danes pri večerji ni bilo kompota! Spet sveže 
sadje kot sinoči!« Razočarano nerganje nad 
nebistvenim, ki prikriva dejanska občutja, pa 
seveda sploh ni nikakršen odgovor.

Upravnik doma, h kateremu se Ivo prav tako 

zateče, ve, kakšni so starci, potrebujejo samo, 
da jih nekdo posluša, zato obljubi, da bo za-
devo vsekakor preveril, a ko ga Ivo čez nekaj 
časa pobara, ali je res, se izgovori, da je po-
zabil. Sin Mirko mu na obisku sicer prisluhne, 
a je preveč zaposlen s svojimi službenimi za-
devami, da bi »problemu table« posvetil več 
pozornosti, zato se Ivo odloči, da ga ne bo po 
nepotrebnem nadlegoval. Ni druge, potrebno 
se bo odpraviti na uradne poti. Pot ga najprej 
zanese na občino, mlada gospodična v spre-
jemni pisarni, h kateri je že prej hodil, sploh 
ne razume dobro, kaj starca pravzaprav tare: 
»Ampak, gospod Ivo – tabla je za turiste, ti pa 
so itak skoraj sami tujci; kaj je tu narobe?«

Po obisku občine se Ivo potoži znancu Milošu, 
Srbu, ki ga prvi res razume, ker je sam doživel 
izkušnjo zatiranja zaradi nacionalne pripadno-
sti. Bivšemu pripadniku armade so v otroštvu 
med vojno družino v Baniji poklali ustaši, sam 
pa je preživel samo po naključju, ker je v tis-
tem času pasel ovce zunaj vasi; potem je med 
delom  na drugem koncu širše domovine, kot 
se je takrat reklo, ostal brez stikov z družino v 
Bosni; ko se je motorizirana oklepna brigada, 
ki ji je pripadal, selila na Hrvaško, pa je pus-
til vojsko, si našel domačinko in se zaposlil v 
zasebni avtomehanični delavnici v mestu. Ker 
se je tako neizpodbitno počutil domačina v 
državi, v kateri je tako dolgo živel, je zamudil 
vse zakonske roke za prijavo bivališča, nena-
doma postal tujec in se pet let skrival pred 
oblastmi in boril z lastno državo, da je lahko v 
njej ostal, ker če bi se odpravil v »domov«, ki 
so mu ga določili, po vizum za vstop, ki ga je 
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nenadoma potreboval, se verjetno več ne bi mogel vrniti v lastno življenje.

Miloš pa ni zanikal sebe in svojega izvora, čeprav je zamenjal domovino in se tudi boril za to, da 
mu nova domovina tega ne odvzame, zato se nikoli ni trudil govoriti slovensko: »Moj jezik je edina 
stvar, ki jo še imam, izgubil sem starše, brate in sestre, svoje otroke in družino, države, v kateri sem 
se rodil, ni več, gost sem, kamor pridem, in edino, kar imam še svojega, je moj jezik, ki mi ga je dala 
mati.« To je pravzaprav Milošev odgovor Dragu iz njihove družbe, zakaj se v vsem tem času, kar je 
tu, ni naučil slovenščine, ki ga Miloš zaključi na pomenljiv način, iz katerega lahko razberemo pre-
cej perverzno značilnost nacionalnega značaja cankarjanskega naroda, ki v svoji večni zavrženosti 
samodejno skloni pogled pred velikimi, zato pa še toliko bolj uživa v maltretiranju (namišljeno) 
slabših od sebe: »Kaj ti delaš s svojim, je tvoja stvar – s prvim Italijanom, ki ga srečaš na ulici, boš 
takoj govoril italijansko, pa je v redu, nič mu ne očitaš, ker ne zna slovensko, tebi nihče ne očita, 
ker govoriš italijansko s tujcem, zato tudi meni ni treba tvojega očitka!«  

Sicer pa je skušnjava skrivanja za vero v veličino lastnega naroda lastnost plebejskega substrata 
vsakega ljudstva in niti deprivilegirane množice tako imenovanih velikih, zgodovinskih narodov 
niso pred njo imune. Freud v Prihodnosti neke iluzije kot ilustrativno gradivo narcističnega zado-
voljevanja na osnovi kulture, ki so ga deprivilegirani v neki (veliki) kulturi deležni skoraj samo s 
pravico do tega, da smejo zaničevati tiste zunaj svoje kulture, in s tem tudi oškodovani za prikraj-
šanost v lastnem kulturnem krogu, hudomušno navaja razmišljanje povprečnega postopača po 
ulicah Večnega mesta: »Sicer smo bedni, zaradi dolgov in vojaške službe nesrečni plebejci, zato 
pa smo Rimljani in sodelujemo pri poslanstvu, da vladamo drugim narodom in jim predpisujemo 
zakone.« Manj srečni pripadniki velikih narodov so na boljšem samo v tem, da je njihov krog izbire 
»bolj nesrečnih« širši, v kulturah, ki so že same po sebi frustrirane glede svojega pomena, pa se 
ponavadi pojavlja taka perverzna kombinacija sklonjenega pogleda in napuha.

Ivo izbere drugače, ko dvajset let po vojni na delavskem svetu v podjetju razpravljajo o takratni 
tabli z dobrodošlico. Na sestanku je bil prisoten marsikdo, ki še ni pozabil, kaj se je dogajalo med 
vojno, rane so bile za mnoge še prehude, in čeprav je tudi Ivo dočakal osvoboditev s precej težko 
vojno izkušnjo za sabo, je med kričanjem Naj zdaj vabimo okupatorje v goste? predlagal pomir-
jenje kot devizo za prihodnost. »Naj bo na tabli tudi Benvenuti, je rekel. Bog pomagaj, vojne je že 
zdavnaj konec, kar je bilo, je bilo! Zdaj smo gospodarji na svojem, pokažimo jim našo kulturo, naj 
vidijo, da nismo zamerljivi!«

A pomirjenje ne sme biti pozabljenje, kakor tudi ne izguba zgodovinskega spomina, zato bi bil 
Ivo precej užaljen, če bi njegova prizadevanja za napis v slovenskem jeziku na tabli z dobrodošlico 
razumeli kot njegovo osebno kaprico. Tisti, ki niso doživeli ne italijanskega terorja na zasedenih 
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ozemljih, ne druge svetovne vojne, kakor tudi ob Miloševi izkušnji samo pogledajo stran – kot so 
nenazadnje tudi tisti, ki so vedeli za tovorne vlake sredi noči, naložene z ljudmi, in so si oprali vest 
s tem, da se niso vprašali, ne koga ne kam vozijo – so pač brezbrižni do vsega, kar ne ograža njih 
samih tu in zdaj. In ravno upor brezbrižnosti okolja Iva vodi v njegovem romanju za nekom, ki bo 
razen njega in Miloša končno razumel »problem table«.

Bivši cestar Ivo si je moral priznati, da nima druge rešitve, kot da se sam odpravi do ljudi, ki nekaj 
pomenijo v mestu in so pristojni za sprejemanje odločitev. Obiskal je županovo pisarno, vendar 
ga ni našel, zato je pustil zanj sporočilo. Županova tajnica mu je zagotovila, da bo župan njegov 
problem proučil in mu odgovoril, a Ivo je že vnaprej vedel, da je to zagotovilo samo odslovitev 
z najmanj napora. Bil je na policiji, v poslanski pisarni je pustil sporočilo za poslanca v državnem 
zboru in tudi direktor kulturnega doma ga je sprejel. Poslušali so in prikimavali, obenem pa se 
lastne odgovornosti otepali z izgovorom, da tabla z napisi sicer je občinska, a da je sama cesta v 
državni pristojnosti in da bi za to bil potreben uradni postopek.

Mladi mož, štirideset let star, ki se je pravkar vrnil iz Amerike, mu razlaga, kako je v tujini vse dru-
gače, kako so ljudje tam široki in odprti, tuje turiste sprejemajo z odprtimi rokami, in ker tudi mi 
največ gostov pričakujemo prav od sosedov preko meje, se moramo malo prilagoditi. Novinar, ki 
ga starec poskuša nagovoriti, da bi s »problemom table« seznanil širšo javnost, vidi v njegovem 
prizadevanju celo nekakšno nestrpnost. Sodnik Jakob Kranjčič ga po svoje sicer razume, a »po 
svoje ni obetalo nič dobrega. Po svoje lahko pomeni tudi, da si čudak, nekakšen posebnež, in da 
zganjaš nepotreben zaplet, kjer ga ni treba, a čudakom je to seveda dovoljeno.« Sodnik zatrjuje, 
da ne obstaja nobena pozitivna zakonodaja, na katero bi lahko oprli njegovo zahtevo. Saj pa ne 
gre za zakonodajo, ampak za osnovno pravičnost! »Tudi italijanska oblast nam je govorila, da mo-
ramo spoštovati zakone, in po teh zakonih je bilo prepovedano govoriti slovensko, a jim nismo 
verjeli; vedeli smo, da zagotovo obstaja še kakšen zakon, ki nam to dovoljuje.«

Starčevo stališče se navezuje na njegov lastni zgodovinski spomin in izkušnjo življenja pod itali-
janskim terorjem, zato ga razen Miloša lahko razume župnik v letih, ki z njim deli izkušnjo, a mu 
pomagati prav tako ne more, saj tabla na noben način ni in niti ne more biti v cerkveni pristojnosti. 
In župnik je tisti, ki skladno s svojo družbeno vlogo opazi, da starčev »problem table« ni tako ba-
nalen, kot se dozdeva, da je pravzaprav zametek silne nevarnosti za obstoj z božjim privoljenjem 
in na njegovih postavah postavljenega sveta in družbenega reda. »Župnik je spremljal starca s 
pogledom, ko je ta prečkal trg in se napotil po ulici. Starec je ob sebi potiskal kolo, in po hoji se 
je videlo, da šepa.« Šepanje pa je značilen hudičevski atribut in vsako nasprotovanje temu, kako 
stvari stoje na tem svetu, je, naj se zdi še tako nedolžno, nasprotovanje božjim temeljem sveta in 



100

FM
ila

n P
ete

k L
ev

ok
ov

s tem hudičevo delo.

Luka, Ivov triindvajsetletni vnuk, je popolno-
ma drugačen od zadržanega očeta, Ivovega 
sina Mirka. Fant je mož akcije in je tudi v tem 
primeru takoj za akcijo. Ponoči, s čopičem in 
barvo: "Vzemi čopič in enostavno dopiši bese-
do Dobrodošli!" Kar pa se Ivu zdi neprimeren 
vandalizem, in ker bi rad, da ga najprej pred-
vsem razumejo, Luka nima boljšega predloga, 
kot da mu predlaga, naj poskuša najti način, 
da ga bodo razumeli pravi ljudje: "Lobiraj, Ivo, 
pritisni na oblast preko poznanih ljudi, pošte-
ne cilje imaš, nihče ti ne more ničesar očitati, 
poskusi tako!"

Lobiranje seveda ni način, s katerim bi bilo 
mogoče doseči, da te razumejo, ampak vsaj, 
da tvoje stališče sprejmejo; in čeprav Ivu to ni-
kakor ni všeč, saj ima vendarle prav, tudi sam 
druge poti kot lobiranja v danih okoliščinah 
ne vidi, zato se odpravi do edinega pomemb-
neža, ki ga dovolj pozna, da bi mu morda lah-
ko pomagal, Joška, skoraj vrstnika, celo neka-
kšnega daljnjega sorodnika po očetovi strani, 
leto dni mlajšega od njega, sošolca iz osnov-
ne šole, krajana, politika, partijca in delegata v 
prejšnjem sistemu ter človeka na vseh mogo-
čih funkcijah, ki je končal šolo v Ljubljani, pos-
tal član občinskega komiteja in nato menja-
val pomembne funkcije v prejšnjem sistemu, 
potem pa začutil spremembe in eden izmed 
prvih javno odvrgel partijsko izkaznico, pos-
tal član nekaj pomembnih političnih strank, 
nazadnje pa je bil celo poslanec v državnem 
parlamentu. Joško, ki je v Ivovem intimnem 
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prostoru najbližje oblasti, se izgovori, da je bil pomemben v nekih drugih časih, da njegovih ljudi 
ni več na položaju ali pa ga nočejo poznati, a mu nato Joškov sin na pogrebu - Joško je namreč 
bolan in kmalu po njunem srečanju umre – pove, da mu je oče pred smrtjo naročil Ivu sporočiti, 
da je nekaj poskušal urediti, vendar neuspešno. Edina, ki mu preostane, da se ji še lahko potoži, 
je preminula žena, s katero sam v stanovanju včasih kakšno reče, pa ne ker bi zgubljal prisebnost, 
dobro se zaveda, da pravzaprav govori sam s sabo, a ko ni v domu, ampak sam v stanovanju, mora 
z nekom govoriti. Kajti človek mora do konca ostati med ljudmi. Julka mu pravi, da je potrebno po-
zabljati, drugače postane življenje pretežko za človeka. Preveliko breme vsega se nabira na njem 
in enkrat ga zlomi. Pa ona? Je pozabila? zanima Iva. "Pozabila, Ivo. Mrtvi vse pozabimo." On pa ne 
more pozabiti; in to ravno zaradi svojih mrtvih ne, ki so mu na tistem delavskem svetu v podjetju 
dali moč in pravico, da je vstal in spregovoril.

Bivši cestar Ivo je nato za različne uradne naslove napisal več pisem. Minila sta še dva meseca in 
še veliko avtomobilov je peljalo po cesti skozi dolino. Starec je nekega dne s Tinko posedal v senci 
severnega zidu, opazoval avtomobile, in se sprijaznil, da so danes pač drugačni časi: "Prav je, da se 
jih, te tujce, tako daleč od njihovega doma, prijazno pozdravi." Hi-hi-hi! se je zahihitalo debelušno 
dekle. Njen smeh je res smeh norice, pa vendar?

Avtocesta na drugi strani hribov je bila dokončana in kolone vozil, ki so se še maloprej zlivale po 
dolini, so se preusmerile po krajši poti do obale in njenih luk. Tabla z dobrodošlicami v treh jezikih 
je še vedno stala nespremenjena in starec je vsak dan hodil mimo nje. Pogled nanjo ga je spomnil, 
da še vedno ni dobil nobenega odgovora na svoja pisma. Ne z občine, ne iz glavnega mesta. Ivo 
se ni počutil poraženca, poražen je tisti, ki se preda, on pa se ni predajal, le užaljenost v njem je 
naraščala z dnevi. Zakaj ne odpišejo?  

II.

Upravičenost starčevih prizadevanj se nam med branjem zdi samoumevna, pri čemer nam daje za-
gona zgodba o nekem drugem duhovniku, ki si je v tistih časih, na izkušnji katerih bivši cestar Ivo 
utemeljuje svoj prav, drznil pridigati v slovenščini, ko to ni bilo dovoljeno in ko tujcem, ki jih zdaj 
prijazno vabimo v goste in jim njihovim evrom primerno kažemo, kako nezamerljivi in ustrežljivi 
znamo biti, to ni bilo niti najmanj prav in so to nič kaj prijazno znali tudi pokazati. V mislih imam 
seveda kaplana Martina Čedermaca iz istoimenskega romana Franceta Bevka, zgodba katerega se 
nanaša na čas italijanskega gospostva nad Primorsko v času med prvo in drugo svetovno vojno; s 
posebnim ozirom na odnos italijanskih gospodarjev do ljudskega, slovenskega jezika na novo pri-
dobljenih italijanskih državljanov. Da upravičenost starčevega pohoda za slovenski napis na tabli 
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kljub podprtosti z zgodovinskim spominom ni tako samoumevna – čeprav zato nič manj upraviče-
na – se bo razkrilo v nadaljevanju besedila, ker pa na tem stoji glavni obrat romana in tudi poanta 
našega razpredanja, bomo starčevi poti sledili zlagoma.

Do načrtnega odvzema jezikovne pravice slovenskemu prebivalstvu videmske province je sicer 
prišlo takoj po izidu plebiscita za združeno Italijo leta 1866, tako da je ljudstvo lahko uporabljalo 
materni jezik samo še v cerkvi, ko pa sta po koncu prve svetovne vojne Italiji pripadli tudi tržaška in 
goriška provinca, se je začela načrtna popolna italijanizacija z odpravo slovenskih šol, tiska in dru-
štev, spreminjanjem slovenskih imen in priimkov v italijanske oblike, prepovedjo rabe slovenskega 
jezika v javnosti, tudi cerkvi, in prav ta prepoved stoji na začetku romana Kaplan Martin Čedermac. 
Protagonistov osebni in javni romaneskni spopad s prepovedjo rabe slovenskega jezika v cerkvi 
na tistem delu slovenskega etničnega ozemlja, ki je po prvi svetovni vojni pripadel Italijanom, se 
tako pokaže bolj drznost po sili razmer kot po nareku osebnega poguma, kar pa ni bistveno, saj 
v resničnem svetu najbolj štejejo dejanja, ne pa nameni in razlogi, po drugi strani pa je ravno ta 
notranji konflikt nekoliko manj izpostavljena, čeprav za sodobnega bralca zagotovo bolj zanimiva 
dimenzija Bevkovega romana samega.

Kaplan Martin Čedermac sam po sebi ni bil uporniške narave. »Bil je mirne nravi, vsaka prevratnost 
mu je bila tuja, celo zoprna; nikoli, niti v mislih se ni upiral oblasti.« Vzor lojalnosti, poštenosti in 
dostojanstvenega, zadržanega vedenja čuti do ravnanja oblasti v prvi vrsti užaljenost, kajti itali-
janski državljani slovenskega rodu so bili do svoje države vedno lojalni. Stoletja zvesti podložniki 
beneške republike, pozneje so enodušno glasovali za združeno Italijo in zanjo dali žrtve v prvi sve-
tovni vojni. »Kot državljani se čutimo Italijane, četudi se ne bojimo priznati, da smo Slovenci. Zdaj 
pa, ko branimo svoj jezik, se nam očita, da smo Jugoslovani,« očita Čedermac predstavniku oblasti, 
in njegov ugovor seže do ravni obtožbe: »Vi hočete iztrebiti naš jezik!«

Prefekt mu mirno razloži, da se koristi države ne smejo ozirati na čustva posameznikov ali majhnih 
skupin in da se koristim države mora ukloniti čisto vse, ne samo žrtve posameznikov, še celo v 
tem primeru, ko je z novim ozemljem nastal tolikšen prirast slovanskega prebivalstva, da lahko za 
državo predstavlja nevarnost. »Še na nekaj drugega moramo misliti, prečastiti. Danes je onstran 
meje slovanska narodna država. Če bi živeli kje v sredini polotoka, bi vam nihče ne kalil miru. Mi 
smo širokosrčen narod; še urojencem v kolonijah dovoljujemo šole in bogoslužje v njihovem jezi-
ku ter gojitev narodne kulture. Tu pa že zgolj s tem, da ste, spravljate nedotakljivost naših narodnih 
meja v nevarnost.« In kaj mu lahko ponudi prefekt? Samo povišanje podkupnine, zaradi česar se 
je Martin tudi zatekel k njemu, saj so mu malo pred tem ponudili podkupnino, če se ne bo upiral 
ukazu, kar pa je bilo zanj še huje od samega ukaza. Poslušati božji evangelij je vendar božja posta-
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prepričan, da se njihove pomoči res lahko na-
deja. Mati, prizanesljiva do človeških slabos-
ti, a obenem tako globoko verna, da ji je bilo 
sveto in nedotakljivo vse, kar je bilo v najra-
hlejši povezavi z vero, do skromne podobice 
v mašni knjigi, je v globoki žalosti ob trpljenju 
ljudstva prepričana, da Bog, ki je vsem enak 
oče, tega, kar se zdaj dela z njegovim zves-
tim ljudstvom, ne bo dopustil in da tako tudi 
sveti oče in nadškof tega ne bosta dopusti-
la; Čedermačeva vera pa se ustavi pri tem, da 
sveti oče in nadškof tega ne moreta dopustiti, 
predvsem pa ne smeta!, kajti še predobro se 
zaveda, da je od dvoma o pravičnosti Cerkve, 
o krščanski pravičnosti, samo korak do dvoma 
o Bogu, ob čemer pa Čedermaca navda prava 
groza, saj se stresejo sami temelji, na katerih 
ne stojita samo njegova vera in vse njegovo 
življenje, ampak ves (krščanski) svet in s tem 
vse stvarstvo božje. »Cerkev te krivice ne more 
in ne sme potrditi. V to je moral verovati trdno 
kot v Boga.« Zato je nujno, da oblasti cerkveni 
pouk v slovenskem jeziku dovolijo, sicer ljud-
je ne bodo razumeli božjega nauka, vračali se 
bodo v poganstvo. »Kdo bo kriv, kdo bo kriv?«
In potem sledi pričakovano presenečenje. 
Cerkev pod pritiskom oblasti klone kot tanka 
bilka v vetru in na ukaz pristane, ob čemer Če-
dermaca najprej udari obup groze, da je v sve-
tu, urejenem po božjem redu stvari, kaj take-
ga sploh mogoče. »Prej je bil preprost starec, 
ki je otroško verjel v človeško pravico, zdaj se 
je nenadoma znašel pred prepadom. Ljubša 
mu je bila bridka jasnost kot mrak, v katerem 
strašijo nerazločne sence.« Identičnost božje 

va! »Čemu tedaj cesar zahteva, kar je božje?« 
Ne, tega ni mogel sprejeti, zato se je bil raje 
pripravljen zaradi upora zagovarjati pred pos-
vetno oblastjo.

Ne da se Čedermac ne bi poskusil ukloni-
ti zahtevi. Prvo nedeljo po izdanem dekretu, 
neposredno pred obiskom predstavnika ob-
lasti, ki mu je ponudil zanj popolnoma ne-
sprejemljivo podkupnino, je pridigo, kakor je 
bilo zaukazano, zastavil v italijanščini. A po-
tem ni mogel prenesti pričakovanega odziva 
svojih ovčic, vseh odtenkov čustev, ki jim je bil 
izpred oltarja priča, od prepadenosti do glo-
boke užaljenosti in upora. In ko je nato neka 
norica, napol blazna Mjutka, najprej blago za-
jokala in za sabo potegnila vse ženske, da so 
prav tako zajokale, potem pa je začela neuto-
lažljivo vreščati, da so jo lahko pomirili samo z 
molitvijo v slovenščini, je vedel, da se ukazu ne 
bo uklonil. Da bi ohranil svoje osebno dosto-
janstvo in dostojanstvo predstavnika Cerkve, 
mora Čedermac vzdržati predvsem obtožujo-
če poglede moških, in poskrbeti, da se dvom 
o božji pravičnosti kot neizogibna posledica 
očitne krivice ne bo preobrazil v dvom o Bogu 
samem, zato ne preseneča njegovo krčevito 
oklepanje vere in pričakovanje nadsvetne po-
moči: »Bog nas ne bo zapustil.«

Ker ima Bog na svetu svoje legalno postavlje-
ne zastopnike, Čedermac verjame, ali pač 
mora verjeti, v njihovo pomoč v težavnih oko-
liščinah, v katerih so se znašli zvesti podani-
ki Cerkve, predvsem pa hoče verjeti, čeprav 
med obiskom pri bolni materi ni tako sveto 
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in človeške pravice je nujen in nepogrešljivi 
pogoj za vero, da je svet res urejen po božjem 
redu stvari. Kateri škof se je lahko tako daleč 
spozabil, da je postavil človeško postavo pred 
božjo, kako lahko sveti oče odgovorijo, da jih 
to sicer navdaja z bolečino in skrbjo, da pa 
proti sili nimajo drugega orožja kakor molitev 
in prepričevanje. Saj pa imajo! Imajo vzor sve-
tega Frančiška, ki je zaplesal pred papežem in 
ga z ritmičnimi gibi bolj prepričal, kakor bi ga 
mogel z jecljajočo besedo. Imajo vzor same-
ga Jezusa Kristusa, ki bi greh javno obsodil in 
prevzel vse posledice.

Kakor se v Čedermacu božja in človeška posta-
va nenadoma pričneta ločevati med sabo, 
tako tudi njegova osebnost prične razpadati 
na dva dela. Po eni strani se počuti, kakor da 
pleše po vrvi nad prepadom, iz katerega gleda 
črna tema, po drugi strani pa vanj prične kra-
doma lesti nekaj objestnega, nekaj, kar ni več 
skladno z božjim ustrojem sveta, tako da na 
sprehodu z deško neugnanostjo maha s pali-
co in otepa po jesenskem listju, ki žari ob poti, 
ko ga prevzame srd nad očitno krivico, zoper 
katero božji zastopniki ničesar nočejo storiti. 
A vendar … objestnost in dvom? Nespoštlji-
vost do božjih stvaritev in božjih postav je 
vendarle hudičevo delo, čeprav … »Zlodej je 
dober psiholog.« A Čedermac na zlodejevo 
skušnjavo ne pristane in se odloči, da se mora 
nujno zastaviti za to, da se človeška in božja 
postava spet uskladita, da svet ne bi razpadel 
v temeljih.

Čedermac je na noč pred dejanjem slabo spal 

in težko sanjal. Prejšnjega dne se je počutil 
krepkega, zdravega, lahkega, zjutraj pa se je 
prebudil s težkim občutkom in kakor da bi mu 
bila zastrupljena kri. Dan je bil pust, čemeren, 
mrzel, dišalo je po snegu. Tisto nedeljo je bila 
cerkev natlačeno polna. Ponavadi se je pet-
ju s kora pridružil le kak glas, zdaj pa je pelo 
pol cerkve; in peli so slovenske pesmi. Jutra-
nje malodušje ga je minilo, nenadoma se je 
počutil tudi telesno krepkejšega, a vendar so 
mu noge omahovale, ko je stopal na prižni-
co. Preden je spregovoril, je Boga tiho prosil 
za navdih. Po prvih stavkih ga je nato obšla 
zamaknjenost. Besede so mu vrele, postaja-
le od trenutka do trenutka bolj vroče. Bil je 
veličasten v svoji drži, še nikoli tako. Oči so 
mu gorele kot v mrzlici. Zavedal se je, da po-
staja očiten upornik. Ni maral za posledice, 
še pomislil ni nanje. In kaj sploh je povedal 
faranom? Oklepajte se svojega jezika s prav 
tako ljubeznijo kot svoje zemlje! Ne dajte si ga 
vzeti, ne pretrgajte vezi z Bogom! Pride dan, 
ko ga bo usoda zopet poveličala. Pride, zakaj 
Bog je pravičen, le v njega lahko zaupamo.

Čedermačev nastop je pravzaprav odgovor 
na materino vprašanje Kako smo to zaslužili? 
S čim smo se pregrešili? Z ničemer. Zato se 
moramo boriti za božji prav, ker edino tako 
lahko verjamemo, da je Bog na naši strani, da 
ni ne nemaren ne hudoben, ampak so taki 
samo njegovi zemeljski zastopniki, kadar jih 
mamon zavede, da postanejo podkupljivi in 
klečeplazni. Čedermac tako z bojem za svo-
je ljudstvo obenem bije boj sam v sebi, proti 
dvomu v božjo pravičnost, ki lahko vodi do 
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dvoma o Bogu samem.

Nadškof po njegovi zadnji maši zahteva upo-
kojitev, da bi si prihranil nevšečnosti. Čeder-
mac si želi, da bi ga upokojili na silo, kar bi bil 
še en upor, a za še eno bitko nima moči, zato 
napiše prošnjo za upokojitev. Poražen moralni 
zmagovalec. Božja postava je obstala, pa naj 
je ljudje še tako ne spoštujejo. Vera v Boga v 
njem samem ni bila omajana, niti mu ni bilo 
treba kot judovskim Prerokom srdito obtože-
vati ljudstva, ker se je Bog preveč mudil s po-
močjo, kajti da bi obtožili Boga samega?; ne, 
to pa res ne, Bog pa res ne more biti kriv!

III.

Starčevo romanje za napis v slovenskem jeziku 
na tabli z dobrodošlico nas ne spominja na-
ključno na Cankarjevo povest Hlapec Jernej in 
njegova pravica, s katerim ima kaj skupnega, 
predvsem način vodenja pripovedi na način 
jobovskega prerekanja za svojo stvar s poten-
cialnimi pomočniki, le da gre v našem prime-
ru za pravičnost z manj intenzitete, čeprav nič 
manj pomembno, zaradi česar roman Ljudje 
na burji ni napisan v moralističnem cankarjan-
skem duhu, ampak z izraženo humornostjo.

Cankarjev Hlapec Jernej je v skladu z duhom 
časa nastanka zgrajen na osnovi takrat pre-
cej aktualnega socialno-kritičnega razmisleka, 
postavljenega na konfliktu med legalnostjo in 
legitimnostjo, ki ga je Cankar črpal iz dveh vi-
rov. Po eni strani je to notranji konflikt krščan-
ske civilizacije, postavljene na ideološki osno-





110

vi evangelija pravičnosti za vsakogar zaradi 
njegovega človeškega bistva, ki pa se skuša 
udejanjati v svetu z nič kaj krščanskim druž-
benim ustrojem moči in privilegijev, v katerem 
Postava skrbi samo za to, da se volja do moči 
izvršuje s pravili in ne pestmi kot v dobrih sta-
rih časih. Ali, skladno s prepričanjem črnošo-
larja iz Cankarjeve povesti, ki ni bil ne gospod, 
ne študent, ne hlapec; oblečen je bil v črno, 
nosil je brado, vedel je to in ono, drugače pa 
je bil malopriden človek, ki ni imel ne doma 
ne ljudi; tudi vere ni imel in se ni odkrival pred 
cerkvijo: Pravica je ustvarjena za tiste, ki so jo 
ustvarili.

Po drugi strani pa se Cankar navezuje na 
marksistično teorijo izrabljanja produktov 
konkretnega dela rok s strani lastnikov delov-
nih sredstev: Komu pripada sad polja, hlapcu, 
ki ga na vročem soncu in v potu svojega obra-
za dejansko obdeluje, ali pa bogatemu kmetu, 
ki se tačas z litrom rujnega hladi v senci kake-
ga oreha? »Kdo je obdelal to prostrano polje, 
kdo ga je razširil?« Zagotovo ne mladi gospo-
dar, ki Jerneja po smrti svojega očeta požene 
na cesto. Ampak tako je pač svet narejen in 
hlapcu ne preostane drugega, kot da se v bit-
ki za resnični prav in resnično pravičnost po-
tolče. Ali, kot mu pravi župan na začetku nje-
govega pasijona: »Gospodar je gospodar in 
hlapec je hlapec; in če reče gospodar hlapcu: 
poveži culo, vstani in pojdi, je hlapcu ukazano, 
da vstane in gre po svoji poti.« In nato po Jer-
nejevem nestrinjanju s pomračenim obrazom 
arogantno zaključi: »Ne delaj nadlege ne meni 
ne občini; poveži culo in se spravi po svojem 

potu!« Vsak, ki dvomi v identičnost božje in 
človeške postave, v to, da je Bog postavil svet 
točno tak, kot je, in da četudi deluje krivič-
no, je pravičen po božjem redu stvari, je lahko 
samo odraslim v pohujšanje in otrokom v po-
smeh, zato ne preseneča župnikov odziv, ko 
se Jernej v svoji pravdi proti gospodarju skli-
cuje na božjo postavo: »Stran, nevernik! Stran, 
bogokletnik!« Jernej namreč Boga ne prosjači, 
ampak od njega po jobovsko zahteva, da se 
drži Postave, ki jo je sam postavil: »Ne bom 
prosil in ne bom jokal, moja pravica je božja 
pravica; kar je sam ustanovil, ne bo razdiral, 
kar je govoril, ne bo tajil! Dolžnik je moj; ne 
klečim – stojim pred njim in terjam!«

Univerzalna pravičnost in predvsem spomin 
na vse nepravičnosti, ki jim je bil priča v svojem 
življenju, ki se je odvrtelo v precej turbulen-
tnem stoletju – no, kot da katero ni bilo! – je 
tisto, zaradi česar cestar Ivo v romanu Ljud-
je na burji ne more odstopiti od "problema 
table" in kar ga tudi povezuje s Cankarjevim 
Hlapcem Jernejem.

Spomin na dan, ko ga je oče kot mulca vzel s 
sabo na košnjo na senožet nad dolino. Mož-
je so pokosili nekaj redi, ostalo so prihranili 
za jutro. Potem so zapeli, dobro uro, do prve-
ga mraka, domače pesmi, ljudske, nabožne, 
kakršnekoli, samo v domačem, slovenskem 
jeziku. Edino tu, v zakotju senožeti sredi goz-
da, daleč proč od vseh poti, so si upali. Spodaj 
v dolini bi jih takoj prijeli karabinjerji. Ivo je 
razumel njihov strah. Tako je tudi on dobival 
klofute od tujega učitelja, ko se je spozabil in 
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v šoli spregovoril v domačem, slovenskem je-
ziku.  

Spomin na večer, ko so zaprli očeta. Pozno 
je bilo, povečerjali so že, italijanska vojska je 
obkolila njihovo hišo in potem je zaropotalo 
po vhodnih vratih. Prostor so napolnili voja-
ki in začeli preiskovati hišo. Očeta so vklenili 
in je moral sedeti na tleh, mama in onadva z 
Mirkom pa za mizo v kuhinji. Mirko se je ne-
nadoma zakadil v italijanskega oficirja in ga 
vrgel na tla. Vojaki so skočili vanj in vklenili še 
njega. V zapor so odpeljali oba, a čez dva dni 
so Mirka spustili, ker je bil še otrok, manj kot 
štirinajst let je imel takrat. So ga pa v zaporu 
pretepli.

Spomin na bratovo smrt. Mirko je odšel v par-
tizane poleti dvainštiridesetega, leto kasneje 
pa je padel. Za njegovo smrt sta z mamo iz-
vedela šele kasneje, pred božičem, ko je ku-
rir prinesel vest in Mirkovo pismo, v katerem 
sporoča, da je z njim vse v redu. A ni bilo. Pis-
mo je napisal poleti, malo preden je padel. Ivo 
je našel mater v kuhinji v temi. Le sveča je go-
rela pred njo.  

Spomin na strah, ki ga je občutil, ko je bil pos-
tavljen pred zid, na njegove prsi pa je pijan 
italijanski vojak pritiskal cev puške. Bilo je dru-
go leto vojne. Star je bil dvanajst let in s polja 
izven mesta je za kozi prinašal koš trave. Moral 
je mimo kontrolne točke italijanske vojske in 
na vojakovo vprašanje Dove? Kam? samodej-
no odgovoril Domov. Parla italiano, hai capito, 
tu sciavo! Govori italijansko, razumeš, ščavo! 

je zarjovel vojak, ga potisnil k bližnjemu zidu 
postojanke, mu naslonil cev puške na prsi in 
jo pripravil za strel. Iz postojanske je pritekel 
italijanski poročnik in iztrgal vojaku puško iz 
rok; in se, ko se je prepričal, da je z Ivom vse v 
redu, skušal opravičiti. Grappa! Žganje. Ivo je 
še naprej hodil po isti poti skozi vojaško zapo-
ro in tako vojak kot Ivo sta se delala, da se ni 
nič zgodilo.

Pa tudi v vojski, v mestu ob Timoku, kamor so 
ga vpoklicali pri osemnajstih, ga je bilo vča-
sih strah. Bili so pač taki časi. Kot so pač bili 
tudi taki časi, da je za očetovo smrt izvedel 
šele iz materinega pisma, ki ga je prejel ob 
odhodu iz vojske, torej ga o očetovi smrti niso 
niti obvestili, kaj šele da bi ga pomislili pustiti 
na pogreb. V njem sta ob potovanju z vlakom 
domov istočasno gorela jeza in obup, zaradi 
nemoči. "Če bi mogel, bi stopil do komandir-
ja v komandi vojašnice in mu pljunil v obraz. 
Tako se ne dela z ljudmi, še z živaljo se rav-
na bolj človeško; smrt je smrt, spoštovati jo je 
treba, enako bolečino, ki jo spremlja." A bili so 
pač taki časi, da se koristi države niso mog-
le ozirati na čustva posameznikov ali majhnih 
skupin. Ivo je bil na vlaku in se je že peljal do-
mov, tako da se ni več mogel vrniti v vojašnico 
in komandirju pljuniti v obraz. Pa tudi? "Bi bilo 
kaj drugače, če bi za očetovo smrt zvedel ta-
koj, že spomladi? Ne, najbrž ne."

Enkrat pa Ivo vendarle je pljunil. Bi bilo kaj 
drugače, če takrat ne bi pljunil? Šime, njegov 
tovariš v vojski, je bil iz okolice Splita, ribič, in 
je Ivu pripovedoval o morju in ladjah. Nekega 



112

dne se Šime ni vrnil z izhoda v mesto. Šimeta ni bilo ne drugi 
ne tretji dan, četrti dan pa se je morala četa zbrati na dvorišču. 
Potem so pripeljali Šimeta, vklenjenega z rokami na hrbtu, 
razmršenega, v sami srajci. Vojska je dobila ukaz, da mora 
vsak vojak pljuniti vanj. Kdor ne bo pljunil, ga čaka raport pri 
komadirju in zapor, cela četa pa bo kaznovana z dvema mese-
cema nočne straže. Šime je stopal pred vrsto, pred vsakim vo-
jakom se je ustavil. Ivo ni mogel pljuniti. Šime je dvignil pog-
led. Ustnice je imel razbite in modrico na očesu. "Pljuni, Ivo." 
Ivo je pljunil. Bila je taka priložnost, da se koristi celotne čete 
niso mogle ozirati na čustva enega samega posameznika.

Je bilo prav, da je Ivo takrat pljunil, saj ne bi bilo prav, da 
bi bili zaradi njega kaznovani vsi, čeprav ni bilo prav pljuniti; 
in ali res ni prav, da se za njegov "problem table" ne zmeni 
nihče, ker njegovo stališče v novem, globalnem svetu ni več 
tako pomembno, čeprav je napis v domačem jeziku na tabli 
z dobrodošlicami vsekakor prav? Je stati za svojim stališčem 
premo sorazmerno s stopnjo ogroženosti in tveganja? Je, Ivo, 
tako prav? Je bilo prav, da si takrat pljunil? In bi sploh imel 
pravico pljuniti komandirju obraz? Se ni ta pljunek izpodbil 
s pljunkom, ki si ga pljunil, in nisi imel pravice za svoj prav, 
kadar je tebe bolelo, ker nisi zmogel ne pljuniti, ko si prido-
nesel bolečini drugega, ki si bolečine ni zaslužil in ki mu je po 
svojem prav niti nisi bil pripravljen prizanesti? In če si pljunil, 
čeprav to ni bilo v skladu z univerzalno pravičnostjo, za katero 
se zdaj zavzemaš, imaš pravico razsojati zdaj, ko se dobiček 
turističnega gospodarstva in s tem sam državni proračun ne 
moreta ozirati na čustva posameznikov in majhnih skupin?

Emile Durkheim na nekem mestu izpostavlja, da bi družba 
morala biti permanenten plebiscit, kar si lahko predstavlja-
mo kot tiste karikirane upodobitve atenske agore, na kateri 
se zberejo možje z glasom odločanja, da bi se zmenili, kadar 
se je kaj zmeniti, in se tudi stepejo v primeru težje rešljivih 
problemov s težjimi pogajanji. Univerzalna postava, ki naj bi 



113

predvidila in vnaprej rešila vse možne konfliktne situacije sobiva-
nja ljudi, si seveda želi nadomestiti ravno ta sprotna prerekanja 
za vsako malenkost, ampak vsaj doslej nam še ni uspelo, da bi bil 
začrtan „prav“ tudi prav v vseh okoliščinah, za katere je predvi-
den; in nam torej prerekanja o razmerju možne rešitve do univer-
zalne pravičnosti ob reševanju problema samega predstavljajo 
samo še dodatno težavo.

V začetku oktobra je Ivo umrl. Pogreba so se udeležili svojci, ne-
kaj znancev ter starci in starke iz doma. Tinka je bila tudi med 
njimi. Čeprav so ji zabičali, da mora biti tiho, se je ves čas pog-
reba hihitala. Ko se je sklonila in vrgla pest zemlje na krsto, pa je 
ob votlem zvoku suhe grude bušnila v smeh: Hi-hi-hi! Neke noči 
se je v križišču pri domu upokojencev ustavil avtomobil. Iz njega 
so izstopili trije starci in en mlajši moški, ki je na tablo z dobro-
došlicami s črnim sprejem napisal eno samo besedo Dobrodošli! 
Nekaj časa je trajalo, da so ljudje opazili. Potem pa se je zganilo. 
Novinar, dopisnik velikega dnevnika iz prestolnice, se je ogorče-
no razpisal o nenavadnem vandalizmu, pravzaprav provokaciji, ki 
si jo je privoščil neznani storilec ali storilci, in v tem dejanju videl 
celo nekakšno nestrpnost, za katero pa v sodobnem, kulturnem 
času, ko v svetu izginjajo meje, ni več prostora.

Tabli na križišču za v mesto bi tako še nekaj časa stali, če v začetku 
zime ne bi v dolino spet udarila burja in obe podrla. V naslednjih 
dneh so delavci cestnega podjetja obe tabli z nosilci vred izkopali 
iz zemlje in odpeljali na odpad. Poštne pošiljke z uradnimi glava-
mi in žigi predsedniških uradov, ministrtev in agencij iz glavnega 
mesta so še vso zimo in pomlad prihajale priporočeno na naslova 
Ivana Markiča v mestu in v domu za ostarele občane. Tam pa so 
njihov sprejem zavračali z navedbo, da je naslovljenec umrl.

Robert Titan Felix

Foto: Jurij Paljk, Milan Petek Levokov, 
         Aleksandra Jelušič Pika

Aleksandra Jelušič Pika
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Poezija

Dani Bedrač 
Slovenski skladatelj in glasbenik, rojen 
26. junija 1954, Celje. Bil je ustanovitelj 
in kitarist folk rock zasedbe Kladivo, konj 
in voda leta 1978. Po profesiji je sociolog.

DOBRODOŠLICA

dobrodošli v svetu čarobne domišljije, v rezervatu
utrujajoče poezije! dobrodošli med harpune, med 
vreščeče pavre in lisičji med; dobrodošli v žrmljah
mojega zlohotnega škrjančenja v sveži patagoniji
literarne trigonometrije med tihimi kupi mrtvih ur.

dobrodošli v zmravljinčeni deželi, dobrodošli med 
hlapce in dame, med porodničarje mrzle filozofije,
med snubce in kurbe. dobrodošli v meglen terarij
brez upanja, v moje zasebne mešalnike mačefita,
v aritmetiko parnih števil v škatlici pijane pandore.

dobrodošli v atomski slamoreznici, v ambulanti za
verzifikacijo omamljenega črevesja! dobrodošli za
kakšno uro ali dve, nato pa si le izmijte tinto z rok
in moje pesmi iz spomina ter se vrnite med tihoto
svojih okrasnih grmičev, ki jih danes še niste zalili.



POLNOČNI JEZDEC

v ponikalnicah spijo slepe lune in vsak večer
se jiim prikaže bog s tistimi konjskimi zobmi.
ustvarjen sem bil za jedca piramid, za urarja,
za arhivarja naravne pravičnosti. zdaj je moj

dom opuščeno žensko stranišče v bolnišnici
za demiurge: zdaj vem, da je duša vsakega
vernika kot obrita pička, ki čaka na tetovažo
s prosojno tinto svojega svetega mesojedca.

a po mojih skrivnih pašnikih še poskakujejo
krvoločni zajci in pohotne srne! še vedno se
mi zdi, da na divji živali sikam skozi besede
kot don kihotova sulica skozi mline na veter.

FOLIE À DEUX!

je vzkliknil atila in si ga vrgel na roko: v šotoru je
dišalo po mladi čebuli in postaranem siru. ženka
je odložila vrče in se potuhnila, žičje je brenčalo,
po nebu je veslala luna brez kože in rep je drhtel.

nekatere slike nazorno prikazujejo onaniranje: v
učilnicah anatomije so več kot dobrodošle. a glej,
nekateri obupujejo z razlogom, nekateri pa brez:
svet je lep brez skalpelov, če se med ljubljenjem

zakonca držita za roke in si pipata gnide z lasišč.
zavriskaj, ko ti špricne po laseh puščavske kače,
ki si ne želi ničesar, razen da te sme zastrupljati
z logorejo, ki si jo namolze iz katakomb nevroze.
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METULJEV EFEKT

ob mojem rojstvu je mati zaskrbljeno ugotovila, da imam
sindrom gorečega kladiva in srpasto lobanjsko dno. imel
sem tudi nenormalno dolge prste, s katerimi sem ji lahko
že od daleč preventivno otipal dojke: vedno so bile polne
alpskega mleka. če sem zajokal, so na nebu ugašale luči.

ob mojem rojstvu so na jesenicah skovali iz železa prvega
metulja, ki se ni bal boga. občasno je zaprhutal nad mojo
zibelko in mi dal vedeti, da v njegovem kraljestvu ni časa.
ko sem shodil, sem mleko zabarantal za strojno olje, zato
se mi lobanjske kosti niso zarasle vse do današnjih dni: v

takem svetu to niti ni možno. večkrat opazim, da mi med
britjem skozi to odprtino uhajajo pesmi in z vsakim dnem
me je manj. nekoč bom zagotovo tudi sam postal metulj,
ki bo letal nad zibelkami vreščavih otrok in jim skozi uhlje
žvižgal v srca vso resnico o pošastnih plasteh odraščanja.

VETERAN

slanih prest si se nažrl, iz mlak
si pil, po prahu ril: cadillac je še
poln rožnatih bolh in elvis spi na
odejah iz dekliških kož. stroji so

se spustili z neba: mogočni, tihi!
mama je bila v alabami ob svoje
mesečno perilo, uncle sam pa ti
je prodal rabljen poltovornjak, ko 

si iz koreje prišel z leseno nogo.
nad morjem se dani, le east bay
night še doni iz zvočnikov. ceste
plešejo in plastične palme žalijo

mimoidoče: na plaži v benetkah
si je j. morrisson s tomahavkom
razrezal srce. arabsko olje nima
vitaminov: poglej si epizodo two

towers, v njej je saruman manj
nor kot bush. poglej v škatlo, v
kateri molčijo odlikovanja, najdi
svojega sina v pokrajini strganih

žil in zoženih zenic: objemi ga,
heroj, scefraj zastavo! in ko boš
spal na svojem pločniku, dovoli
kakšnemu novemu cunjarju, da
poliže slane kaplje tvojih zvezd.
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LJUBIM TE, HČI PORCELANASTEGA PRAŠIČA!

pred obzidjem so hrome kamele, je tudi vonj po
svobodi, po sveže zlikanih srajcah. čas je zrel za
skušnjave, za vlago pod pragom, za islamizacijo
poezije. lirična umetnost me zadovolji le na pol.

zbiram jedko sluz iz pljuč sveta, a resnični boji
potekajo znotraj opuščenih brunaric. na rjuhah
so lise, sliši se jok ptic in sliši se dihanje zemlje:
sol je prebila steklo šip, ponoči mi krvave veke. 

zasužnjil sem zlatolaso zver in njenega pijanega
piškurja, prisvojil sem si njeno privatno lastnino,
njen molk. v pepelu je žlindra skarabejev, ceste
vreščijo od presenečenja: v ustih spijo sivi trni.

če ne poljubiš kače, izgubiš upanje in eva se ti
ne bo vdala. če nimaš ostrog, postaneš trgovec
z grozo, puščavski ovaduh, kretničar na postaji
zlobe: zaljubiš se v hčer porcelanastega prašiča.

KJE SPIŠ, BULGAKOV?

ribji kralj je stavil ves denar na konja s prekratkim
repom in njegovi ženi je atrofiralo mednožje. nad
vsakim pamžem vedno bedi kak astronavt z dudo,
namočeno v tolažilne besede, v polnozrnate misli.

pa saj to sploh niso pesmi! je čivknil božji volek in
se spremenil v harmoniko. ni pečenke brez masti
in vsak poskus, da bi ubežal literarni kastraciji, se
praviloma konča v muzeju voščenih lutk, v kropu.

a netopirji nimamo srca: svoje transparente smo
narisali z biči na muskulaturo previdnih akrobatk,
na penaste hrbte bikov. prenočujemo v marinadi

iz bobnečih besed, ob tabornih ognjih brezumja,
dokler nam plevel ne zašije ustnic v svetohlinski
molk, ki ga prostodušno prodajamo kot zdravilo.
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TEMNO MESO

deklica iz vode, strojevodja ti krtači kožo in
dišavnice v tvoji lokomotivi so vredne tisoč
evrov. v lopah je ivje in sneg diši po dlakah,
po tihih krikih. drevi boš kanji razmršila rep.

dozorele so besede, luna je postala mečarica
in vrag je zaspal v vodnjaku. tvoje srce hodi
po rokah za cirkusanti, za pedenjpedi: vajeti
so ušle iz rok in konj se je spremenil v cucka.

a vse je še tu: roza krilca za pupe, mazilo za
rane in brezbrižna nebesa ob sedmih zjutraj.
vse je kakor nekoč, le hrošči v čajniku dišijo

drugače. svojo senco si čistiš z ragljami in po
raztrganinah tvojega spomina stopa vsak dan
drug polikarp z dolgo iglo v počrnelem mesu.

OFFSIDE

kri je gosta tekočina in industrija smrti nima
ustreznih turbin. zajec, sprt s svetom, krmari
med holokavstom in poetiko, med lobotomijo
in bradavicami, med cuclji in strihninom: nor.

iz ptičje masti so tvorbe duha in duša je ptič
brez kril: brce so najboljša meditacija! vedno
je na voljo kak golman, kakšna nora falanga,
ki zaudarja po sončnih zahodih in ultimativni

ljubezni. aleluja, labuharji in kumarice, aleluja!
v črni temi ni več imen, v pasteh bivanja nikoli
ni bilo tolažbe. smo le razcufane žoge, ki si jih
podajajo izmišljeni angeli. naš dom je offside.



REVOLVERAŠEVO SRCE 

najprej se ne zgodi nič, nato pa očetnjava prhne: brdavs
s pudingom v nadledvični žlezi postane bičkar, sit meteor,
strunar. dobičkonosna firma si v tropih najame skurbano
teto, prodajalko mamil: delavci pocrkajo z rokami v ustih.

ni vsak doberman dober za v zdrob, v mlečnem gresu je
včasih miš, včasih pa tič. a največkrat gre za dolgoročno
molžo, za ekonomijo bibavice: tisti, ki imamo gliste, smo
(s filozofske točke zrenja) zreli za revolucije, za atentate.

čar je v dvojini: sem le bik z epilepsijo, ki nima več moči
za premetavanje oblakov; duša dvojčica mrtvega brivca,
ki se je pred davnim časom razstrelil na poti v osmislitev

bivanja. iščem kak program, ki bi mi omogočil, da bi se
digitaliziral v celoti in postal post-industrijsko božanstvo:
če boste med pomijami našli moje srce, ga smete streti.

VIZITA

premočeno pižamo imate, je rekla tista medicinska
sestra in mi obliznila nos. pod zglavjem je zapiskal
kafka: bradavičar prihaja na obisk, bradavičar! nad
nočno posodo je čepela gola marija sedmih žalosti.

kot otroku so mi bile všeč pisane vetrnice, verouk
in vonj po urinu. ko sem ostarel, sem vzljubil črve,
ki so se mi naselili v jetrih in zvok ameriških kitar:
o poblaznelem svetu sem napisal vsaj tisoč pesmi,

nato pa sem zblaznel še sam. je bilo vredno? me
je vprašal doktor, se s svojim kurjim krempeljcem
dotaknil mojih ran, tam v daljavi pa je zalajal pes.
na to ni odgovora, sem odvrnil in zaprl vrata srca.
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Novi veter v Provinci 

Olena Plančak Sakač
Rusinska pesnica

Rođena je u Ruskom Krsturu 1961. 
godine. Više od trideset godina živi 
i radi u Novom Sadu. Završila je Fi-
lozofski fakultet, studijsku grupu Ju-
goslovenske književnosti i srpskohr-
vatski jezik u Novom Sadu. Od 1988. 
godine radi u NIU "Ruske slovo" na 
poslovima lektora, zatim novinara, a 
od 2000. godine do danas na mestu 
urednika rubrika za kulturu i obra-
zovanje. Četiri godine je uređivala 
dodatak za književnost "Literaturne 
slovo", bila je član konkursnih komi-
sija za izbor najboljih drama koje je 
raspisivala NIU "Ruske slovo", kao i 
recenzent u ocenjivanju knjiga. Piše 
književnu i pozorišnu kritiku.



Recenzija pesmi

»Ime mi je Olena, a zovu me / Olenka, 
Olenče, Olja, Olivija, Oli … / Dugo nisam 
volela svoje ime jer, / uvek su ga čuli kao 
Elena? Alena? Ileana? / Nekada davno 
u mom detinjstvu / rasplakala sam se i 
rekla ocu: / – Tata, ja ne volim svoje ime. 
/ Niko, baš niko nije čuo za njega. / Tata 
me je uzeo u naručje, / poljubio u kosu i 
rekao: / – Tvoje ime su nosile ukrajinske i 
poljske kneginje. / Kad porasteš, čitaćeš 
i naći ćeš ga. / Tvoje ime živi u knjiga-
ma.« (Ime).

Tako kot je posebno Olenino ime tako so 
svojstvene tudi njene pesmi in če ne bi bila 
po naravi perfekcionistka, ki želi zgladiti vse 
robove sveta, da se ljudje ne bi zatikali ob nji-
hovo ostrino, bi njene pesniške zbirke danes 
že krasile knjižne police; tako pa so čakale 
na pravi trenutek in pogum, da se preberejo 
bralcu.

Zakaj so posebne, drugačne?

V tem prenapetem času, ko sodobna litera-
tura človeka prikazuje kot črnogledega in pe-
simističnega individualista, ki živi v svojem 
lastnem samozanikanju, a zadovoljstvo obso-
ja, kot mu ne bi pripadalo ali pa bi bila pravi-

ca do njega herezija, so poeme Olene Sakač 
Plavčak prava osvežitev, saj so svetle in zrač-
ne. V njih ni prostora za odvečne besede, po-
veličevanje trenutka, »jezikolomne« besedne 
zveze, misteriozno simboliko, ki bi bralca pah-
nile v dolgotrajno iskanje smisla napisanega. 

Gre za refleksije, ki jih pesnica poišče v svojem 
okolju, vsakdanjem življenju in nato na sebi 
lasten način ponotranji, filtrira skozi sito svo-
jega čustvovanja in svetovnega nazora ter po-
nudi bralcu v premislek.  

In če smo vajeni prebiranja stihov, potem 
Oleninih pesmi ni mogoče stlačiti v ta kalup, 
saj besedovanje večkrat meji na prozo, ki se 
s pronicljivimi opisi okolice in življa bere kot 
začetek nekakšnega romana, nato besede po-
časi pronicajo vanjo, se predelajo in v obliki 
globoke ekspresije zaokrožijo v poemo.

»Svakoga jutra, pre nego što odem na po-
sao, / operem zube, dok vežbam za kičmu 
i telo / na brzinu razmišljam šta ću obući 
za taj dan, / pa biram crvenu majicu, sive 
pantalone / i jedan šareni šal da razbijem 
monotoniju.« (Dnevna rutina)

Njen odnos do knjige in pisane besede se 
bralcu razodeva že v prvi pesmi z naslovom 
Knjiga kao kapija. Kapija ali obok (vhod, vra-
ta) svet vedno razdeli na dva dela – prvega 
zapuščamo, da bi lahko v drugega vstopili, in 
medtem ko vstopamo v druge svetove, tuje 
misli tudi sami zorimo v spoznanju, se spremi-
njamo in rastemo. Ta obok ali kapija so platni-
ce knjig, ki so nekakšna simbolična meja med 
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svetom pisca in bralca. Na kateri strani kapije se boste znašli, je odvisno od vas samih, od poguma 
in želje. In če mislite, da je jezik, ki pri vsakem narodu žubori v svojem ritmu lahko ovira, potem 
vas Olena skozi pesem prepriča, da ovir ni, saj je želja močnejša od vsega. Sama se namreč odlično 
znajde tako v rusinskem, srbohrvaškem, angleškem kot tudi slovenskem jeziku. Kako ne bi, navse-
zadnje se je jeziku zavezala tudi poslovno: kot novinarka, pesnica in ljubiteljica literature.

»Reč po reč, stih po stih, list po list / i gle čuda, ja mogu, ja umem da čitam slovenački. / 
Otkriće ravno Kolumbovom / ili otkriću galeba Džonatana Livingstona.« (Knjiga kao kapija) 

In če bi nekateri morda želeli iskati povezavo med Olenino kapijo in Sartrejivimi vrati, ker bi se ta 
primerjava bolje brala, je tudi pri tem potrebno ostati v okviru čistosti njenega duha, ki je ves čas 
na poti duhovnega iskanja, kajti Olenine pesmi ne izgubljajo vere v polnost življenja.

»Brzo prelazim preko belih linija zebre / dok jedan pogled remeti moju ravnotežu / moje 
telo se bezrazložno njiše u ritmu proleća ... (Ritam proleća)

Njene besede opozarjajo na družben vakuum in površnost v odnosih, ki se jih včasih do popol-
nosti niti sama ne zaveda: »Žurno odlazim dole u kuhinju i razmišljam / da već dugo nisam 
videla usnula lica naše dece, / oni spavaju u svojim sobama / iza vrata čvrsto priljubljenih 
uz ragastole.« (Dnevna rutina) Ko pa se slednjič jih, v njej ne odmre vera in večno hrepenenje 
po dobrem in lepem kot novem moralnem impulzu, ki je nekakšen gradnik njenega globokega 
moralnega in religioznega temelja.

Tako tudi besede kot najbolj prvobitno vez med ljudmi dojema v smislu božanske energije, ki s 
svojo krožno pretočnostjo prehaja od pisca na bralca in nazaj, da bi se mogla znova ubesediti v 
neki novi obliki: »Knjige su vremenske kapije, / kad jednom uroniš u štivo između dve korice / 
izbrišu se vreme i prostor / i ti otkrivaš blještava sazvežđa, nove orbite, dubinu misli, oseća-
nja ... / Božanska energija stvaranja se s pisca prelije na čitaoca.« (Knjiga kao kapija)

In kot bi nam skozi pesem želela povedati, da imamo vsi dostop do skupne resnice, do naukov o 
objektivnih vrednotah, ki temeljijo v nas samih.

Morda bo pronicljiv bralec v pesmi Golub zaznal zametke njenega odnosa do smrti, ki je drugačen, 
kot ga najdemo v slovenski literaturi, saj Slovenci smrt navadno doživljamo kot zasebno tragedijo 
in smo pri tem nagnjeni k dramatiziranju in poveličevanju bolečine, brez katere se zdi, niti ne bi 
želeli živeti, saj na nas deluje poživljajoče ali celo erotično. Olena s ponosom pove, da je Rusinka, 
kar je blizu slovenski mentaliteti, a je v njenih pesmih zaznati tudi ta lahkotnejši pogled na svet, 
ki je bliže našim južnim sosedom. Olena namreč smrt postavi na ulico in s tem individualno doži-
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vljanje prenese na kolektivno raven. Ljudje se za goloba ne zmenijo, zakaj bi se, saj se ob rojstvu 
vsako živo bitje zapiše minljivosti, kar ne sme postati predmet dramatiziranja. Pa vendar se v pe-
snici nekaj zgane. Smrt lahko upraviči samo na način in veri, da ni dokončna. Da je samo obdobje 
globokega spanja, v katerem golob še vedno sanja: »Ukočenog pogleda, bez cvrkuta, / već dva 
dana izgubljen / u žamoru prolaznika ... / Tako lep, siv i nepomičan / kao da spava, kao da 
sanja / visoko nebo i let izvan pogleda ... (Golub)

Kaj pa ljubezen? Z ljubeznijo je podobno kot z erosom. Če jo želiš opaziti, potem jo lahko zaznaš 
v vsaki pesmi in povsod okoli sebe. To je ljubezen do branja, ljubezen do otrok, ljubezen do moža, 
prijatelja, ljubezen do Boga, svojih korenin in življenja samega. Pri tem pa ne zapade v njeno stra-
stno poveličevanje in ji ne gradi pediestalov, daje jo, tako kot jo živi; stanovitno in umirjeno, skozi 
nadrobnosti, ki imajo v svoji navidezni vsakdanjosti svoj globlji pomen. 

»Dok tiho otvaram vrata spavaće sobe / pogledom zalutam u naš bračni krevet / gde suprug 
uronjen u krevetninu još uvek spava / blaženim snom usnulog deteta.« (Dnevna rutina)

Zdi se, da avtorica verjame v nerazvozljivo povezavo duše in telesa, ki ima moč mračiti ali razsvet-
ljevati naše notranje pokrajine. Sama se je odločila za slednje, za srednjo pot, a kljub temu si dovoli 
izraziti svoja hrepenenja, ki jo ohranjajo živahno in razmišljujoče, čeravno se z očmi sprehaja skozi 
pokrajine, ki jih sama ni prehodila, začutila.

Eno izmed hrepenenj je želja po odkrivanju svetov onkraj neznanih ulic, bulvarjev v senci dreves, 
neznanih obrazov, polnih nakopičene samote. Opazi svet kot jabolko, ki že iz časa izgona grešni-
kov iz raja prinaša razodetje, da je zgrajen iz dveh svojih popolnih nasprotij.

»Muškarci u belim košuljama do zemlje / i oni u poslovnim odelima i kravatama / dva para-
lelna sveta u neprekinutom nizu trajanja ... // Sa visokog belog minareta kroz tamu / čuje se 
poj večernje molitve / i sve mi u trenu odjekne tako tuđe i daleko … / Na obodu ogromnog 
grada večne piramide / i ravnodušno kamenje razvlače vreme / *Dok se bogatstvo premešta 
kao prašina ... (*Velikić) (Kairo)

Če bi se pesmi lahko razlikovale po barvah, potem bi bile njene v barvi golobov, ki vzbudijo našo 
pozornost šele takrat, ko zberejo pogum in s krili zaprhutajo čez nebo, ali pa v barvi novembra, ko 
se s knjigo zaviješ v toplo odejo in si privoščiš domač čaj. Ob branju začutiš udobnost in toplino – 
brez strahu, da bi se zabodel ob črepinjo. Pesmi so gladeče, preproste, globoke in pronicljive ... In 
ko dodobra spoznaš Oleno Plavčak Sakač, veš, da je takšna tudi sama. 
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Poezija
Olene Plančak Sakač
V srbskem in rusinskem jeziku
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KNJIGA KAO KAPIJA

U dva vrela avgustovska dana
na dar sam dobila tri knjige
jednog slovenačkog autora. 

Prvi put smo se sreli na Mediteranu, nekada davno, u Puli
gde je u mornarici, moj budući suprug, služio vojni rok 
i proveli dve večeri u druženju uz večeru i vino.
Ja jedna i njih četvorica mornara, kratko podšišani, svi u belom.

Obećala sam piscu da ću knjige pročitati uz rečnik.

Oduvek živim među knjigama,
One su moj izbor, moj poziv.

Knjige su kao kapije, one prelepe, visoke, asirske 
koje uvek nešto skrivaju, a ponešto otkrivaju darovitom čitaocu.

Knjige su vremenske kapije,
kad jednom uroniš u štivo između dve korice
izbrišu se vreme i prostor
i ti otkrivaš blještava sazvežđa, nove orbite, dubinu misli, osećanja...
Božanska energija stvaranja se s pisca prelije na čitaoca.

Reč po reč, stih po stih, list po list
i gle čuda, ja mogu, ja umem da čitam slovenački. 
Otkriće ravno Kolumbovom 
ili otkriću galeba Džonatana Livingstona.

Milan mi od milja kaže:
- Slovenščina ti dobro ide, sve si dobro razumela.
Sad ti šaljem Poljake, da se i s njima malo pomučiš.

BELI ANĐEO

Iz dubine prohujalog vremena
skriven iza druge freske nedarovitog majstora
posle nekoliko vekova
probio se u današnje vreme
lik Belog anđela.

U prvom satelitskom signalu
eleonska kopija freske Belog anđela
poslata je kao deo poruke o nama
svim razumnim bićima u Kosmosu.
Tako se Beli anđeo vratio u svoje nebo.
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Ipak, on je još uvek tu sa nama
u tišini mileševske crkve, visoko na zidu
lebdi raširenih krila u belom hitonu
tako paučinasto bestelesan, bestežinski
tako linearno lep, tako lak kao dečji osmeh.

BURA

Dok sedim za svojim radnim stolom
ispred mene blješti praznina bele hartije
koju treba ispuniti utiskom od sinoćnje predstave.
Šekspir, “Bura”, ljubav i mržnja, 
svet pun osveta i intriga,
elizabetansko razdoblje, Engleska,
u kojoj je sve toliko različito od ostatka sveta…
Već sasvim budna, sanjam o Raveni.

EGIPAT U PET SLIKA

Ljudi jašu na magarcima kao u vreme Hrista,
kućice od blata pokrivene palminim lišćem,
kao za dečju igru… vreme je zauvek stalo…

Isklesana istorija u kamenu rukama darovitih neimara, 
u vrelom vazduhu titra kao fatamorgana,
zri kamena lepota u oku turista…

Zelena reka, što život znači, lenjo se pruža
kroz mala kukuruzna i trščana polja,
raste božanska biljka papirusa, kao i nekada...

U dolini su nikle piramide do neba, pohranivši
u svoje utrobe faraone kojih više nema,
sve do linije horizonta mesečev pejsaž...

Devojčica anđeoske lepote
u svom krilu miluje umiljato janje
ok prosi zalogaj hleba…

GOLUB

Dok žurim na događaj dana
gubim se u uzgibaloj reci
ravnodušnih prolaznika...

U jednom trenutku spazih tužan prizor 
na pločniku užurbanog grada
leži mrtav golub u osami…

Ukočenog pogleda, bez cvrkuta,
već dva dana izgubljen
u žamoru prolaznika...

Tako lep, siv i nepomičan
kao da spava, kao da sanja
visoko nebo i let izvan pogleda...

JUTRO

Budi se tiho, promrzlo, zimsko jutro
bez žurbe, lagano i mazno,
belo, penasto, meko kao paperje...
Po ćoškovima dvorišta još lebde
duboke senke od prošle noći.

Za nama se vuku sanjivi koraci od sinoć
dok pospano pijemo svoj jutarnji čaj 
gledam kako on svakog jutra
posvećeno skuplja mrvice sa našeg stola
i hrani prozeble ptice.

U tišini naše sobe, bez glasa,  
molim oproštaj za sve svoje propuste…
Dok hladnoća puca glasno  
na sve strane kroz vazduh,  
kao led opterećen težinom.
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KAFA

Na jednoj našoj popodnevnoj kafi
ostala sam zadivljena
kada si mi ispričao parabolu
o slonu i mišu:
- I slon i mis imaju isto: mozak, srce, krvotok
i svejedno je da li si veliki ili mali 
i mali narodi imaju sve
što imaju i veliki.

Koliko puta sam poželela
da sam rođena kao Mađarica,
dok sam pasionirano čitala Hamvaša.
Pa sam poželela da budem Slovenka,
jer sam volela Prešerna.

Koliko puta sam poželela da  sam Grkinja,
da živim na Mediteranu,
u mom kulturnom krugu
na prostoru tako daleke istorije sveta…

Poželela sam i da sam Amerikanka
čitajući Silviju Plat, ili Francuskinja,
dok sam se oduševljavala Prustom,
pa Španjolka, uh! Taj Lorka,
kako li zvuči on na španskom…

Posle parabole o slonu i mišu,
koju si mi ispričao na popodnevnoj kafi
ja volim što sam rođena
kao Rusinka.

KAIRO

Kao nožem raspolućena jabuka žive dva sveta 
bogatih i siromaha, svako u svom delu grada...
lepljiva vrelina usporava svaki pokret…

Zabrađene žene u crnini bez lica
i one s licem, rukama, u farmerkama, sa maramama,
nasmejane turistkinje u šeširima i sandalama...

Muškarci u belim košuljama do zemlje
i oni u poslovnim odelima i kravatama
dva paralelna sveta u neprekinutom nizu trajanja...

Sa visokog belog minareta kroz tamu
čuje se poj večernje molitve
i sve mi u  trenu odjekne tako tuđe i daleko…

Na obodu ogromnog grada večne piramide 
i ravnodušno kamenje razvlače vreme
*Dok se bogatstvo premešta kao prašina... 

(*Velikić)

ODRAZ

Posmatram mlađu koleginicu
kako pažljivo gleda 
u svoj odraz u ogledalu
koji pokazuje senke prolaznosti...

Nezadovoljna...
Uzalud šminka i frizura,
lepota nije temelj budućnosti.

Zrelo doba ne znači prohujalu mladost,
već su to nove mogućnosti...

RAVENA

Sa visokog zvonika, ogromnim trgom 
razleže se zvuk ravenskih zvona
u skladnoj melodiji oglasivši
početak ili završetak gibljivog vremena…

Pred mojim pogledom zgusnuto vreme razbijeno
u paramparčad sitnih kamenčića i crvene opeke…
Pažljivo skupljam krhotine vremena i
slažem po svom sećanju mozaike raskošnih boja…

Od večno zelene boje raja, do bele kao u jaganjca, 
u vizantijsko plavu boju neba slažem 
na stotine zlatnih zvezda, sjajnih kao sunce 
odjednom se rascvetala cela Vaseljena…

Hristos sa anđelima i apostolima
izdužene figure svetaca, proroka i mučenika
Carska svita Justinijana i carice Teodore
Vraća me u začaran krug vremena…
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U tišini prelazim već davno pređene putanje
jednog isčezlog carstva koje tako istrajno titra
kroz vreme u odbljescima sitnih kamenčića
i svakoj ravenskoj cigli na valjkastim zvonicima…

RITAM PROLEĆA

Kiša je oprala moj grad
otežao od mirisa kestena i bagrema
u belim grozdastim cvetovima...

Godinama prolazim istim ulicama
neprimetno, polako, ali istrajno
menja se grad i ja.

Vreme se razvlači i sabija
dok sećanja naviru kao plima
na neko davno samo naše vreme.

Brzo prelazim preko belih linija zebre
dok jedan pogled remeti moju ravnotežu
moje telo se bezrazložno njiše u ritmu proleća...

DNEVNA RUTINA

Svakoga jutra, pre nego što odem na posao,
operem zube, dok vežbam za kičmu i telo
na brzinu razmišljam šta ću obući za taj dan, 
pa biram crvenu majicu, sive pantalone 
i jedan šareni šal da razbijem monotoniju.

Dok tiho otvaram vrata spavaće sobe
pogledom zalutam u naš bračni krevet
gde suprug uronjen u krevetninu još uvek spava
blaženim snom usnulog deteta.

Žurno odlazim dole u kuhinju i razmišljam
da već dugo nisam videla usnula lica naše dece,
oni spavaju u svojim sobama
iza vrata čvrsto priljubljenih uz ragastole.

U kuhinji brzo spremam doručak sebi i Lisi
i već sasvim obučena sa kapom na glavi
bez rukavica 
žurnim korakom odnosim doručak 

našoj keruši.

Pa još bržim korakom 
jurim u redakciju, gde su već svi stigli
i tiho pozdravljam kolege
da ne bih ometala priču
u koju sam već ionako zakasnila.

TRENUTAK

Između naša dva srećna trenutka
zjapi ogromna praznina čekanja
dok vreme otkucava našu prolaznost.

Između dve obale lebdi ogromna reka
moj pogled hipnotišu ljeskavi talasi
i vodeni ples rečnih galebova.

Niz moje dlanove cedi se život
ni lak, ni težak, prosečan,
odlaze dani svojim ubrzanim tokom...

Između dva treptaja noći i dana
čekam da zarudi kao unutršnjost nara
naš sledeći lepi trenutak dodirom tvojih dlanova.

VEČNOST

U sred jutra mom suprugu zvoni sat
u vreme kada se on gotovo nikada,
nikada, ne budi, niti ustaje.

Začuđena upitam ga: - Zašto ti zvoni sat?
Ispod pokrivača izroni širok osmeh
vedar kao letnji dan: - Da mi ne utekneš.

Tonemo u zagljaj
u kojem brišemo vreme i prostor
i lagano vraćamo uspomene...

Nešto se u meni lomi i kuca, 
da, da, da... ja sam se samo njemu zavetovala 
na ljubav do kraja života...

I on je samo meni obećao
ljubav do kraja života i u dobru i u zlu...
A šta je sa večnošću? 





IME

Ime mi je Olena, a zovu me
Olenka, Olenče, Olja, Olivija, Oli…
Dugo nisam volela svoje ime jer,
uvek su ga čuli kao Elena? Alena? Ileana?

Nekada davno u mom detinjstvu
rasplakala sam se i rekla ocu:
- Tata, ja ne volim svoje ime.
Niko, baš niko nije čuo za njega.

Tata me je uzeo u naručje, 
poljubio u kosu i rekao:
- Tvoje ime su nosile ukrajinske i poljske kneginje.
Kad porasteš, čitaćeš i naći ćeš ga.
Tvoje ime živi u knjigama.

Prošlo je dosta godina od tog dana.
Odavno već ne razmišljam o svojim dečjim problemima.
Nedavno, jedan pisac uzeo je moje ime
i dao ga liku u svom romanu… 
- In venomer je govoril o nekem dekletu.
 Olenki. Vsaki drugi stavek je bil o njej…

…Olenka, drobno črno dekle s kitami...*

Iz starih hronika
Olena se preselila u moderni roman.

Oče, volela bih da znaš. 
Ne samo moje ime,
sada i ja živim u knjigama.

(*Milan Petek Levokov “Ljudje na burji“)
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ОЛЕНА ПЛАНЧАК-САКАЧ

КНЇЖКA ЯҐОД КАПУРA

У двох горуцих авґустовских дньох
на дарунок сом достала три кнїжки
єдного словенского автора.

Першираз зме ше стретли на Медитерану, кедишик давно, у Пули
дзе у морнарици, мой будуци супруг, служел воєни рок
и препровадзели два вечари у друженю при вечери и вину,
я єдна, а вони штирме моряки, накратко оштригани, шицки у билим. 

Обецала сом писательови же кнїжки пречитам зоз словнїком.

Од вше жиєм медзи кнїжками,
вони мой вибор, мой фах.

Кнїжки яґод капури, гевти прекрасни, високи, асирски
котри вше цошка скриваю, а дацо одкриваю даровитому читательови.

Кнїжки часово капури,
кед ше раз зачириш до словох медзи двома рамиками
висцера ше час и простор
и ти одкриєш блїщаци согвиздя, нови орбити, глїбину думкох,чувства..
Божеска енерґия твореня ше зоз писателя прелєє на читателя.

Слово по слово, стих по стих, бок по бок
и пать, чудо, я можем, я знам читац по словенски.
Одкрице ровне Колумбовому
або одкрицу ґалеба Джонатана Ливинґстона.

Милан ми по дзеки гвари:
- Словенщина ци добре идзе, шицко ши добре розумела.
Тераз ци посилам Полякох, най ше и з нїма мордуєш.

БИЛИ АНГЕЛ

З глїбини прешлого часу 
скрити поза другу фреску нєдаровитого маляра
после даскелїх викох
пребила ше до наших часох
подоба Билого ангела.



137

У першим сателитским сиґналу
електронска копия фрески Билого ангела
послата як часц порученя о нас
шицким розумним єством у Космосу.
Так ше Били ангел врацел на свойо нєбо.

Заш лєм, вон ище вше ту зоз нами
у цихосци милешевскей церкви, високо на муре
трепеци з розширенима кридлами у билим гитону
таки як паучина бестїлесни, без чежини
таки линеарно красни, таки лєгучки 
як дзецински ошмих.

БУРЯ

Док шедзим за своїм роботним столом
опрезо мнє ше блїщи пражнїна билого паперу
котри треба виполнїц зоз упечатком од вчерайшей представи.
Шекспир, „Буря”, любов и мержня,
ошвецолюбиви швет полни интриґох
елизабетов период, Енґлеска,
у котрей шицко нательо розличне од остатку швета...
Уж цалком будна, шнїєм о Равени. 

ЄГИПЕТ У ПЕЙЦОХ СЛИКОХ

Людзе шедлаю маґарцох як у чаше Христа,
хижочки зоз блата закрити зоз палмовим лїсцом,
як за дзецинске бависко... час занавше станул...

Витворена история у каменю з руками даровитих неимарох,
у горуцим воздуху трепеци як фатаморґана,
зреє камена краса у оку туристох...

Желєна рика, цо живот значи, лєнїво чече
през мали кукурични и надово поля,
рошнє божеска рошлїна папирусу, як дакеди...

У долїни виросли пирамиди по нєбо, зачували
у своїх утробох фараонох котрих вецей нєт,
по линию горизонта шицко мешачков пейзаж...

Дзивчатко ангелскей краси
на своїх рукох гласка умилне ягнятко
док чека фалаток хлєба...
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ГОЛУБ

Док понаглям на подїю дня
трацим ше у рухомей рики
ровнодушних преходнїкох...

На хвильку обачуєм жалосну слику
на бетонскей дражки у городскей гужви
лєжи осамени мертви голуб...

Здревнєтого погляду, вецей нє гуркота
уж два днї страцени 
у галайку преходнїкох...

Таки красни, шиви и мирни
як кед би спал, як кед би шнїл
високе нєбо и лєт з вонка погляду...

РАНО

Будзи ше цихе, змарзнуте, жимске рано
помалючки, лєгучко так умилно,
биле, пенасте, мегке як мохотка...
По кутох двора ище дирґоня
глїбоки цинї зоз прешлей ноци.

За нами ше цагаю лєнїви крочаї од вчера
док поспано пиєме свой ранши чай
припатрам ше як вон кажде рано
пошвецено збера отрушини зоз нашого стола
и карми премарзнути птици.

У цихосци нашей хижи, без гласу
модлїм пребаченє за шицки свойо препущеня...
Док мраз пука гласно
на шицки боки през воздух,
як ляд прициснути зоз терху. 

КАФА

На єдней нашей пополдньовей кафи
остала сом одушевена
кед ши ми виприповедал парабалу
о слону и мишу:

-  И слон и миш маю исте: мозок, шерцо, кревоцек
и шицко єдно чи ши вельки чи мали 
и мали народи маю шицко
цо маю и вельки.

Кельо раз сом пожадала
буц народзена як Мадярка,
док сом пасионовано читала Хамваша.
Вец сом пожадала буц Словенка,
док сом читала Прешерна.

Кельо раз сом лєм пожадала буц Грекиня,
жиц на Медитерану,
у моїм културним кругу
на просторе такей далєкей историї швета...

Пожадала сом буц и Американка
читаюци Силвию Плат, або Французкиня
док сом була одушевена зоз Прустом,
и Шпаньолка, ух! Тот Лорка,
як лєм звучи вон на шпанским...

После параболи о слону и мишу,
котру ши ми виприповедал на пополадньовей кафи
я любим же сом народзена 
як Рускиня.

КАИРО

Як з ножом розполовене яблуко жию два швети
богати и худоба, кажде у своєй часци городу...
Лїпкаца горучава спомалшує кажди рух...

Уфарадловани жени у чарнїни без твари
и гевти з твару, руками, у фармеркох, зоз хусточками,
нашмеяни туристкинї у калапчкох и сандалох...

Хлопи у билих кошульох по жем
и гевти у елеґантних шматох зоз краватами
два паралелни швети у нєпретаргнутим лацу тирваня...

З високого билого минарету през цмоту
чує ше шпив вечаршей молитви 
и шицко ми на хвильку одгукнє так цудзо и далєко..

На окраїску велького городу вични пирамиди
и ровнодушне каменє розцагую час
*Док ше богатство премесца як прах...
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(*Великич)

ОДРАЗ

Припатрам ше на младшу колеґиню
як домерковано патри 
на свой одраз у жвератку
хтори указує ранци преходносци...

Нєзадовольна...
Даремна шминка и фризура,
краса нє фундамент будучносци.

Дозрети роки нє знача же младосц пирхла,
алє то нови можлївосци...

РАВЕНА

З високей турнї, по велькей площи
розлял ше гук равенских дзвонох
у складней мелодиї оглашуюци
початок чи конєц часу чечуцого...

Пред моїм поглядом згуснул ше час и розпирснул 
на фалаточки дробних каменьчкох и червеней цегли...
Домерковано зберам фалатки часу и
складам по здогадованю мозаїки розкошних фарбох...

Од вично желєней фарби раю, по билу як у ягняткох,
до византийско белавей фарби нєба складам
на стотки златни гвизди, блїщаци як слунко
нараз роквитла цала Вселена...

Христос з ангелами и апостолами
видлужени фиґури святих, пророкох и мученїкох
царска свита Юстинияна и царици Теодори
враца ме до чаривного кругу часу...

У цихосци преходзим уж давно прейдзени драги
єдного щезнутого царства котре так витирвало трепеци
през час у одблїску дробних каменьчкох
и каждей равенскей цегли у високих турньох...

ЯРНЇ РИТЕМ 

Диждж змил мой город

чежки од паху ґестинї и баґрема
у билих грознастих кветох...

Роками преходзим по истих улїцох
нєобачлїво, помали, алє витирвало
маня ше город и я.

Час ше розцагує и гушнє
док здогадованя нагло приходза як плима
на єден давни лєм наш час.

Швидко преходзим по билих линийох зебри
док єден погляд знємирює мою ровновагу
мойо цело ше колїше, без причини, у ритму з яри...

ДНЬОВА РУТИНА

Кажде рано, пред тим як пойдзем на роботу,
очухам зуби, док вежбам за похребцину и цело
нашвидко роздумуєм цо облєчем того дня,
та виберам червену маїцу, шиви панталони
и єден цифровани шал же бим розбила монотонию.

Док поцихи отверам дзвери спальнї
з поглядом заблукам до нашей посцелї
дзе супруг зачирени у пирнаґох ище вше шпи
блаженим сном поспаного дзецка.

Понаглям долу до кухнї и роздумуєм
же сом уж длуго нє видзела поспани твари наших 
дзецох,
вони шпя у своїх хижох
споза твардо притулєних дзверох у удзверйох.

У кухнї нашвидко рихтам фриштик себе и Лиси
и цалком облєчена зоз шапку на глави
без рукавицох
з понагляюцим кроком одношим фриштик
нашей сучки.

Ище швидши мойо крочаї
бежим до редакциї, дзе шицки уж сцигли
и поцихи здравкам колеґом
же бим нє позавадзала у гласней бешеди 
до хторей сом и так уж запожнєла.
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ХВИЛЬКА

Помедзи нашо два щешлїви хвильки
вибива огромна прирва чеканя
док час нєпреривно дурка нашу преходносц.

Помедзи два побрежя трепеци широка рика
мой погляд приковали блїщаци габи
и водени танєц ричних чайкох.

З моїх дланьох цадзи ше живот
анї лєгки, анї чежки, просекови,
одходза днї у своїм швидким цеку.

Помедзи два клїпнуца ноци и дня
чекам червене швитанє як нукашньосц нара
нашу идущу красну хвильку з дотхнуцом твоїх дланьох. 

ВИЧНОСЦ

У штред рана мойому супругови дзвонї годзинка
у чаше кед ше вон скоро нїґда,
нїґда, нє будзи, анї нє става.

Зачудована опитам ше му: - Чом ци дзвонї годзинка?
Спод перини блїшнє широки ошмих
ясни яґод лєтнї дзень: – Же биш ми нє сцекла.

Чиряме ше до забуца
у хторим сцераме час и простор
и лєгучко врацаме памятки...

Цошка ше у мнє зламе и дурка,
гей, гей, гей... я ше лєм йому завитовала
на любов до конца живота...

И вон лєм мнє обецал
любов до конца живота и у добру и у злу...
А цо зоз вичносцу?

МЕНО

Мено ми Олена, а волаю ме
Оленка, Оленче, Оля, Оливия, Оли...
Длуго сом нє любела свойо мено бо,
вше го чули як Елена? Алена? Илеана?

Кедишик давно у моїм дзецинстве
розплакала сом ше и гварела оцови:
- Тату, я нє любим свойо мено,
нїхто, алє нїхто нє чул за ньго.

Тато ме вжал на руки,
побочкал до власох и гварел:
- Твойо мено мали українски и польски княгинї.
Док вирошнєш, будзеш читац и найдзеш го.
Твойо мено жиє у кнїжкох.

Прешли уж велї роки од того дня.
Оддавна уж нє роздумуєм о своїх дзецинских проблемох.
Нєдавно, єден писатель вжал мойо мено
и дал го подоби у своїм роману...
- In venomer je govoril o nekem dekletu.
Olenki. Vsaki drugi stavek je bil o njej...
... Olenka, drobno, črno dekle s kitami...*

Зоз старих хронїкох
Оленка ше преселєла до модерного роману.

Тату, любела бим най знаш,
нє лєм мойо мено,
тераз и я жиєм у кнїжкох.

(* Милан Петек Левоков „Людзе на бурї”)



Recenzija: Aleksandra Jelušič Pika
Foto: Milan Petek Levokov,
         Aleksandra Jelušič  Pika
Prevod pesmi: Olena Plančak Sakač
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Kreativni zapis 

BEDNE TEŽAVE 
Rešitev kulturnega KAOSA

I – BesedoVanja
(252 besednih oblik)



Pokazala je kraj, potem pa svojo identifikacijo z 
njim. Tu sem rojena. 

(identificirovanja) A on je bil pripadnik Iluminatov 
(iluminatovanja). To je zvenelo imenitno. (ime-
nitnovanja) Imenoval me je, po našem  kraju.  Jaz 
pa sem ga občudovala, spoštovala zaradi tega. 
(imponirovanja) Morda sem bila malo otročje 
nezrela. (infantilovanja) A za to je obtoževal več 
oseb. (inkriminiravanja) Ko sva hodila po institu-
cijah, kar sva počela večino časa, je bilo ok. (insti-
tucionalnovanja) Delala sva skupaj, zaradi užitka 
in zadovoljstva. (intrinzinovanja) (10)

Potem se mu je nekega dne uvihalo črevo in na-
stopile so težave. (invaginarovanja) Nobene re-
šitve nisem našla z Ipod Applom, niti shuffle in 
Nano nista bila od pomoči. (ipod-ovanja) Zavila 
sem mu pas iz irhovine okrog pasu. (irhovanja) 
Iskreno sem mu želela okrevanje. (iskrenovanja) 
On pa je komaj kaj izbevskal. (izbevskavanja) Pre-
vidno sem izbirala hrano. (izbiravanja)  Ko se je 
nekega jutra popolnoma izblebetal. (izblebeta-
vanja) Hitro za tem je izbljuval vso skrbno izbrano 
hrano. (izbljuvanja) Potem se mu je stanje malo 
izboljševalo. (izboljševanja) Iz jedilnika sem izbri-
sala hrano, ostal je samo nesladkan čaj. (izbrisa-
vanja) (20)

Izbrizgati sva želela težave, kakor živali izbrizga-
jo strup. (izbrizgavanja) Komaj sem uspela izbr-
bati iz njega, da je šel k zdravniku. (izbrbavanja) 
Z vztrajnimi prošnjami mu je zdravnik izbrskal 
iz črevesa bakterijo. (izbrskavanja) Ta je bila raz-
log za vsa izbruhavanja. (izbruhavanja) Vso pot 
domov je izbrundaval melodijo. (izbrundavanja) 
Nisem vedela, kaj se bo iz tega izcimilo. (izcima-
vanja) Izčesavala sem si čigumi iz las, za katerega 
res ne bi vedela, kako je prišel v mojo glavo. (iz-

česavanja) Potem sem legla k njemu, ki je že tako 
mirno spal. Vse dokler me niso prebudile ptice, ki 
so to jutro zvenele čisto izčivkane. (izčivkavanja) 
Sedaj si morava izčistiti, kako naprej. (izčiščeva-
nja) (30)

Ko se je zbudil, je izgledal čisto izčlovečen, iz-
čpan in izčvekan. (izčlovečevanja, izčrpavanja, iz-
čvekavanja) Komaj je izdavil, kot bi se bal, da bo 
kaj izdal, da je, preden ja zbolel naročil izdelavo 
posebnega kolesa.  (izdavljevanja, izdelovanja)
Izdihaval je, kot bi mislil izdihniti. (izdihavanja, iz-
dihnovanja)  Sapa je izdonila iz njega, potem pa 
je začel izdrdravati vse podrobnosti v zvezi z na-
ročilom. (izdonevanja, izdrdravanja) (40)

Izdrezala sem žebelj iz lesene deske. (izdreza-
vanja) Z njim je v shrambi na desko pribil načrt. 
Izdvojila sem stroške za pripravo kolesa od stro-
škov za zdravila. (izdvojevanja)  Izenačila sva ta 
cilja. (Izenačevanja) Izginile so sanje, je nerazloč-
no povedal. (izginevanja, izgolčavanja) Besede je 
izgoltaval, ker je še zmeraj bil pod stresom in pre-
cej izgorel. (izgoltavanja, izgorevanja) Izgovarjal 
se je, da sva izglasovala nakup kolesa. In morava 
zdaj nekako izgladiti ta manjko. (izglajevanja) In 
izgraditi svetlo prihodnost. (izgrajevanja) (50)

Izgubila sva veliko, predvsem priložnosti so pol-
zele mimo skozi čas. (izgubljevanja) A iz še tako 
lepega jezera voda izhlapi, če je to presihajoče. 
(izhlapevanja) Izhrepenela sem se po uspehu, da 
le ne bi bila izigrana. (izhrepenevanja, izigrava-
nja) Sedaj sem imela izjasnjeno sliko za priho-
dnost, za življenje. (izjasnjevanja)

Izkašljal se je in pristopil. (izkašljevanja) Zdaj se 
bom izkazal, tako da bo izkipelo,  izklesano jedro 
iz mene. (izkazovanja, izkipevanja, izklesavanja) 
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Njegova podoba prihodnosti je zrla v mojo sliko. 
Dokler nisva izklesala prihodnosti. (izklesanova-
nja) (60)

Izključila sva vse nepotrebno. (izključevanja) 
Nepridipravom sva namenila vrane, da jim izklju-
vajo oči. (izkljuvanja) Izknjižila sva te nepotrebne 
stvari. (izknjiževanja) Izkobacala in izmotala sva 
se iz odej. (izkobacavanja, izkomatavanja) Izko-
pala sva vse bojne sekire in izkoreninila plevel. 
(izkopavanja, izkoreninjevanja) Postala bova iz-
koriščevalca priložnosti in možnosti. (izkorišče-
vanja) Smešno, on mi je zdaj izgledal kot izkošči-
čena črešnja. (izkoščičevanja) Izrezala sem najino 
sliko iz časopisa in jo za motivacijo zalepila na 
pano. (izrezavanja) (70)

Izkrcala sva se iz težavnega območja. (izkcavanja) 
Izkristalila sva svojo iskrivost in iskrivo izkrožena, 
kakor izkoščičeni češnji počasi izkrvavela. (izkrca-
vanja, izkristalivanja, izkrivljevanja, izkroževanja, 
izkrvavevanja). A živalsko srce nama ni dovolilo, 
da bi izkrvavela do smrti. (izkrvavitovanja) Izku-
šena sva izletavala iz izležavanja. Izlikano življe-
nje, polno hrepenenja želja in sanj, tega ni dovo-
lilo. (izlikavanja) Izlisičevanja in tudi načrt za kolo, 
so del uspeha. Uspelo nama bo. (izlisičevanja) In 
tako sva izliticirala hišo in se preselila v nov dom, 
pričela od začetka. (Izliticiravanja) (80)

Izlivala sva svoja čustva v nov dom, jih izlivala 
tako dolgo, da sva se izlizala iz bede. Najina bo-
lečina je bila zdaj spolzka, gladka, kakor dobro 
izlizane stopnice, ki jih je ob potoku izlizala voda. 
(izlivanja, izlivovanja, izlizavanja) Izližena boleči-
na je izločila in izluščila izmaknjen dragulj. (izli-
ževanja, izločevanja, izluščevanja, izmaknjevanja) 
Izmaličeno bedo vsakdanjika pa izmenjala z iz-
merjenim besom. (izmaličevanja, izmenjavanja, 

izmerjevanja) (90) 

Izmetani občutki in bes so naredili dovolj prosto-
ra za dolgo čakano posebno kolo.  (izmetavanja) 
On je poklical vse prijatelje in njegova prepričlji-
va  predstavitev je izmezgala vse izmikajoče se 
odgovore. (izmezgavanja) Izmikoval se je le še 
stari gospod župan. (izmikavanja) Izmišljeval si je 
razloge proti postavitvi velikega kolesa. (izmiko-
vanja, izmišljevanja) Končno nam je uspelo izmo-
ledovati možnosti za realizacijo. (izmoledovanja) 
Izmotavali smo se, da je delo že v polnem teku. 
Zaradi dejstva, da smo pred potrditvijo  pričeli z 
delom, so se prijatelji komaj izmotovilili iz sta-
rega kombija. Ta trenutek bi najraje ostali kar v 
njem.  (izmotavanja, izmotoviljevanja) Predstavi-
tev je zaradi izmozganosti trajala 4 ure in nas do 
konca izmučila.  A vedeli smo ZAKAJ in splačalo 
se je. (izmozgavanja, izmučevanja) (100) 

Drugo jutro smo se hitro vsi izmuznili iz hipe. (iz-
muzavanja) Iznakazovali smo področje super ko-
lesa. (iznakazovanja) Izničili smo klasično tradici-
onalno podobo z naravnim izobiljem simbolov. 
(izničevanja, izobiljevanja) Izoblikovali smo po-
dobe in simbole, da si moral biti prav izobražen, 
da se jim zaradi nepoznavanja nisi raje izognil, 
ko so tako zrle vate. (izoblikovanja, izobraževa-
nja, izogibavanja) Ko je zasijalo močno sonce so 
barve izparele. (izparevanja) Zelo dobro smo to 
izpeljali in  izpilili kolo do potankosti v naravno 
okolje. (izpeljevanja, izpiljevanja) (110)  

Kmalu je prišel čas izplačevanja. (izplačevanja)  
Prijatelji so bili zadovoljni, midva sva končno po-
zabila na dni izplakovanja obraza s solzami. (izla-
kovanja) Ko si zvečer tako dolgo gledal posebno 
kolo, si dobival občutek, da bo sokol izplapolal in 
tiger izplezal. (izplapolavanja, izplezavanja) In če 
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si poskusil jagode, ki so rasle ob kolesu, si jih mo-
ral takoj izpljuniti, če ne te je ves dan izpodna-
šalo. (izpljuvanja, izpodnaševanja) Izpodraščeno 
dno pri zemlji je nastalo z izpodrinjanjem zem-
lje. (izpodraščevanja, izpodrivanja) Vse to je bil 
del izpolnjevanja zarisanega načrta za posebno 
kolo. (izpolnjevanja) Vsi smo se strinjali, da smo 
kolo ob postavitvi še izpopolnili. (izpopolnjeva-
nja) (120)

Izpostavili smo tradicijo in ljudje so se ob opazo-
vanju vrtečega kolesa kar izpovedali. (izpostav-
ljevanja, izpovedovanja) Izpovedovalčev obču-
tek je bil močan, kakor bi iz notranjosti izpraskal 
vso bolečino. (izpovedovalčevanja, izpraskova-
nja) Nobenega izpraševanja ni bilo, vsak je sam 
izpraznil svojo »dušo«. (izpraševanja, izpraznje-
vanja) Izpregovorjene besede so jih čisto izpre-
menili. (izpregovorjevanja, izpremenovanja) Ob-
čutki so se izpremešali. (izpremešavanja) Tako sva 
bila prepričana, da smo stvar dobro zasnovali in  
izvedli. (izprestavanja) (130)

Zunanji rob kolesa sva izprevedla z zlatom. (izpre-
vezovanja) Pot do kolesa pa sva razširila, da je 
bila izprežna. (izpreževanja) Voda je velikokrat 
izprhala kolo. (izprhavanja) Hitro je izpuhtela, ka-
kor je izpuhtela tudi vsa bolečina, ki je spremljala 
bedne težave. (izpuhtevanja) Plevel, ki je rasel ok-
rog smo izpuljevali sproti. (izpuljevanja) Prav no-
beden ni ostal izpuščen. (izpuščevanja) Posebno 
kolo je izgledalo, kot da se ne bo moglo izrabiti. 
(izrabljevanja) Še kdaj sva izračunavala stroške za 
kolo in za zdravila. (izračunavanja) A bedne teža-
ve so bile premagane. Okolico kolesa so krasili 
zdaj že izraščeni grmički. (izraščevanja) Divja dre-
vesa so bila izravnana. (izravnavanja) (140) 

Kolo je tako leta bil izraz kulture več držav sveta. 

(izrazovanja) Izrezane podobe in izrisani simboli 
so se zlili v posebne vzorce in izžarevali poseb-
ne energije. (izrezovanja, izrisovanja) Ubogala 
sem svojo intuicijo, strah pred izrojevanjem je 
bil razlog, da sem izruvala vse bilke, ki niso bile 
izsanjane in načrtovane. (izrojevanja, izruvanja, 
izsanjevanja) Fantje so izsekali tudi grme, ki so 
rasli naokrog in niso bili v sožitju. (izsekavanja) 
Po dobrih 10 letih se je začela doba izseljevanja 
iz mesta. (izseljevanja) Izgleda, da so bedne te-
žave iz ljudi izsesale še zadnje krajcarje in pričela 
so se huda izsiljevanja. (izsesavanja, izsiljevanja)  
(150) 

Ladje so plule čez vode, polne ljudi, ki so izkako-
vali pred izkrcanjem v luke. (izskakovanja, izkrca-
vanja) Izšobili so ustnice stražarji in jim iztaknili 
torbice. (izšobavanja, iztakovanja)   Iztegovali so 
roke drug k drugemu. (iztegovanja) A izsiljeva-
nja in izsledovanja so bila na dnevnem sporedu. 
(izsiljevanja, izsledovanja) Izsmrkala sem se, ko 
sva gledala iztolčene ljudi. Usoda jih je iztolkla. 
(izsmrkavanja, iztolčevanja) Midva sva vse te 
bedne težave slutila, zato sva kar izstopala. (iz-
stopajočevanja) (160) 

Izstopila sva, ko so iztovorili pošiljke iz ladij. (iz-
stopavanja, iztovorjevanja) Takrat so izstrelili ra-
kete v zrak, da sem iztrepetala ves strah in se iz-
trgala iz trdnega prepričanja mestnega življenja. 
(izstreljevanja, iztrepetavanja, iztrgavanja) Iztrgo-
vali smo si pošiljke, izšteli smo velik del krajcarjev, 
ki so namenjeni vzdrževanju kolesa. (iztrgovanja, 
izštevanja) A utrpela škoda je pomoč iztrpela, to 
smo vedeli, ko so izstrelili prve rakete. (iztpeva-
nja, izstreljevanja) 

Nekega dne, ko sva se tako izščegetavala, sem 
mu izšepetala svoje ideje. (izščegetavanja) (170)
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Izščegetavanje je bil eden od načinov, da se je sli-
šal smeh. Ljudje so se počutili izštrknjene in izna-
kažene. Iznakaženo je bilo vse življenje na zem-
lji. (izštrkavanja, iznakazovanja, iznakaženovanja) 
Človeška življenja so bila izničena. (izničevanja) 

Njihovi domovi so bili izteptani. (izteptavanja) 
Dolgovi med državami so bili izterjani. (izterjava-
nja) Iz dežele so iztihotapili veliko reči. (iztihota-
pljevanja) Od vsakega posameznika so iztiskovali 
nemogoče dajatve, če ni kaj iztuhtal ali izumil, je 
zagotovo izgubil VSE. (iztiskovanja, iztuhtavanja, 
izumljevanja) (180)

Hitro sem se izurila in si pridobila znanje o vseh 
teh simbolih na kolesu. (izurjevanja) Potem sem 
se usedla na teraso in ga gledala. Toplo mi je bilo, 
kakor da sedim na jajcih iz katerih se bo izvalil 
mladič. (izvaljevanja) Učinek je bil izvandreden, 
kakor da bi izvezla rože na prtu. (izvandredno-
vanja, izvezovanja) Nihče ne bo izvisel, sem po-
mišljala, ko sem izvlekavala kartončke s simboli 
iz škatlice. (izvisevanja, izvlekavanja) In potem so 
izvoščki pričeli voziti, takoj ko so izvrtali informa-
cijo o našem kolesu. (izvoščkavanja, izvrtavanja) 
Ljudje so si lahko izpihali »dušo« pri kolesu in 
dokončno izplavali iz brezna. (izpihovanja, izpla-
vanja) (190)

Izpljunili so tujek iz grla in spregovorili. (izpljunje-
vanja) Izpodkopali smo temelje, saj je vse drugo 
spodletelo. Ljudje bodo ostali, ob kolesu. (izpod-
letavanja) Izpodrezali in izpodsekali smo spodnje 
veje visokih smrek in jih izpodvezali. (izpodreza-
vanja, izpodsekavanja, izpodvezovanja) Vse želje 
in potrebe ne bi mogli izpolniti sami. (izpolnjeva-
nja) Potrebna so bila nenehna izpopolnjevanja. 
(izpopolnjevanja) Veliko stvari smo si na začetku 
izposodili, oni so si jih izposodili. (izposojevanja)  
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The message abaut me and my 
work:

Call my name

Anybody who really knows me 
knows the truth
I just can't stop writing words 
about me
I love me so much
I just can't wait to get
my arms 
around me
And feel my touch
Yeah
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Zato je bilo najbolje, da pričneva z izpraševa-
njem. Preden bo tu pri nama okrog kolesa KAOS. 
(izpraševanja) (200)

Kaj bomo, ko boste vse izpraznili? (izpraznjeva-
nja) Kdo in kako bo izpregovoril dovolilnice za 
vas? (izpregovorjevanja) Veste, kje vse se izpre-
hajate, zdaj ko nebo izpreletavajo helikopterji? 
(izprehavanja, izpreletavanja) Izpremenjeno je 
vse. (izpremenjevanja) Ne vozijo vsi hrane, niti 
ne oblek. Iz vreč je potrebno izprevrečiti stvari. 
(izprevrečevanja) Poslušajte, ne smete se izprije-
ti. (Izprijevanja) Pripravili smo kres iz izpuljenega 
plevela in izrekli čarobne besede. (izpuljevanja, 
izrekavanja) S prežanjem bomo zagledali skrita 
znamenja. (izprežavanja) (210) 

Ljudje so pričeli izrezljavati in izrezovati. (izrezlja-
vanja, izrezovanja) Narava jih je vabila, da jo iz-
rabijo. (izrabljevanja) Pogovori ob ognju, so obo-
gatili izrazoslovje simbolike kolesa. Vedela sva, 
da bo kolo rešitev kulturnega KAOSA. (izrazo-
slovanja) Še sama sva izrisala obstoječe simbole 
na kolesu in izrivala vrinjene tujke v obliki pol-
žev, lesnih gob in naraščenega mahu, iz podob 
na kolesu. (izrisavanja, izrivanja) Kolo je ropotalo, 
kakor NOVO. Da ne bi tako hitro izropotalo, smo 
izruvali še nekaj vej in izsekali plevel, ki ga je za-
ustavljal. (izropotavanja, izruvanja, izsekavanja) 
Potem pa je on le šel in se izsikal nad vsemi, da 
je vzpostavil MIR in priklical na plan LJUBEZEN. 
(izsikavanja) (220)

Hitro so kolo izsledili tudi drugi. (izsledovanja) 
Izstopalo je v okolju. (izstopavanja) zaloge pake-
tov se še niso iztrošile, ko so že izstrelili rakete in 
iztrgali ozemlja izpod upravljanja prvotnih prebi-
valcev.  (iztreljevanja, iztrgavanja, iztroševanja) In 
zdaj naj jim povemo, da so izumetničeni, kakor 

izsušene rože? (izumetničenovanja, izsuševanja) 
Med iztrkanimi zaprtimi vrati niso izvabili nasme-
škov in izvedeli nič lepega. (izvabljevanja, izvedo-
vanja) (230)

Izvesili smo izveske na zastavicah. (izveskovanja) 
Mizo sem zmeraj pripravljala na izvezenem prtu, 
kakor izvežbano sem takrat iz nje izzvila in izvlekla 
matice in tulce, ki so predstavljali drog za streho. 
( izvezovanja, izvežbanovanja, izvijavanja, izvlače-
vanja) Izpod mize pa smo izvlekli deske, na kate-
rih so bili simboli, ki smo jih izvrečili ob izprevre-
čevanju. (izvlačevanja, izvlekavanja, izvrečevanja) 
Izvršili smo naše cilje, želje in izvrtali skladišče za 
SVETE SIMBOLE. (izvrševanja, izvrtavanja) (240)

Sčasoma smo izzidali učilnico in imeli smo celo 
svojo skladbo. (izzidavanja) Izzivali in izzvali smo 
vse, ki so z ravnanjem, govorjenjem namenoma 
povzročali drugačne reakcije.  (izzivanja, izzva-
levanja) Naša skladba ni tako hitro  izzvenela, 
dnevno je izzvanjala v nebo. (izzvenevanja, izzva-
njevanja) Ko sem jo poslušala sem izžarevala ta 
mir in ljubezen.  V učilnici sem priznala, da smo 
čisto izžeti. (izžemovanja) Na mize sem izžgala 
ime. Potem so pričeli izžigati mize tudi drugi. (iz-
žgavanja, izžigavanja) Mize so postale ožigosano 
izžigosane, kakor MI VSI. (izžigosavanja) Na kon-
cu so naše kolo podob, oči, rok in svetih simbo-
lov vsega sveta le izžrebali za nagrado in nihče 
ga ni upal  izžvižgati. (izžrebavanja, izžvižgavanja)  
(252)
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Besedilo: Vanja Lebar
Foto: Boris B. Voglar



Intervju 

Porodična prepiska 
kneza Miloša Obrenovića
Legat Joce Vujića

N
at

aš
a 

M
at

ov
ić



157

U plejadi slavnih Senćana, Jovana Muš-
katirovića, Jovana Đorđevića, Stevana i 
Đene Branovačkog i Stevana Sremca, Joca 
Vujić (1863-1934) Velikoposednik rodom 
iz Sente, malog gradića na obali Tise, 
poznati bibliofil zauzeo je značajno me-
sto jer je svojim neumornim i predanim 
radom i istraživanjima a naročito saku-
pljanjem starih knjiga i rukopisa, dopri-
neo proučavanju srpske istorije i istorije 
Srba u Vojvodini. Svojim dobročinstvima 
i darovateljstvom postao je najviđeniji 
kulturni pregalac i najznačajniji donator 
srpske kulture.

Ličnu biblioteku i zbirku arhivske građe Joca 
Vujić poklonio je Univerzitetskoj biblioteci u 
Beogradu krajem 1931. godine. Bibliofil, i zalju-
bljenik u srpsku knjigu, Joca Vujić sakupljao je 
godinama stare knjige, ali kako je široko shva-
tao program svoje biblioteke sakupljao je osim 
srpskih i hrvatske i slovenačke retkosti od naj-
starijih dana do najnovijeg doba. Među njima 
izdanja mletačke štamparije Božidara Vukovića 
Služabnik iz 1536. godine i Praznični minej iz 
1538. godine, prvi Srpski bukvar iz 1739. Godi-
ne i prvi srpski časopis Slaveno-Serbski Magazin 
iz 1768. godine. Jedna od najbogatijih biblioteka 
za proučavanje nacionalne i kulturne istorije srp-
skog, ali i drugih naroda sadrži retkosti do ko-
jih se danas teško dolazi. Vujićeva biblioteka je 
u februaru 2014. godine proglašena za kulturno 
dobro od velikog značaja.

Sem arhive kneza Miloša Obrenovića u zbir-
ci se nalaze i nekoliko stotina raznih dokume-

nata, akata, kao i pisama znamenitih ljudi sa 
kraja 17. veka pa sve do skorašnjih dana. Veli-
ki deo zauzimaju dokumenta i pisma uglednih 
crkvenih ličnosti u Vojvodini. Radi se o prepisci 
Dimitrija i Ilariona Ruvarca sa raznim crkvenim 
velikodostojnicima. Među ovom prepiskom, 
nalaze se i pisma Hristifora Žefarovića, Jovana 
Muškatirovića, Aleksija Vezilića i mitropolita 
Vikentija Popovića, Mojsija Petrovića, Stevana 
Stratimirovića i Pavla Nenadovića. Dobar deo 
zbirke čine i pisma raznih književnika druge po-
lovine 19. veka i prve polovine 20. veka: 

Joakim Vujić, Đorđe Magarašević, Matija Ban, 
Radoje Domanović, Janko Veselinović, 
Manojlo Grbić, Vladan Đorđević, Jovan Žujović, 
Luka Zima, Simo Matavulj, Joksim Nović-Otočanin, 
Tihomir Ostojić, Milan Rešetar, Milica Stojadinović-
Srpkinja, Milorad Šapčanin i Jovan Jovanović 
Zmaj, sa književnim sastavima i ilustracijama za 
njih koje je sam radio. Prepiska uglavnom sa-
drži materijal koji govori o životu ovih ličnosti i 
pomaže nam da ličnosti i događaje smestimo u 
istorijski okvir vremena u kome su živeli i stvara-
li. Pisma je Vujić marljivo prikupljao godinama i 
brižno se starao o njima. Najveći deo ove kolek-
cije kupio je od starog prote i istoričara Dimitrija 
Ruvarca.

Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka  „Svetozar Marković” u 
Beogradu jedna je od najvećih naučnih biblioteka 
na Balkanu i matična institucija za sve visokoškol-
ske biblioteke u Srbiji, sa najvažnijom funkcijom 
da odgovori potrebama akademske populacije, 
studentima, profesorima i istraživačima. Ona je 
istovremeno i institucija kulture od nacionalnog 
značaja koja ima važan zadatak i obavezu da 
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neguje i čuva kulturno-istorijsko nasleđe Srbije 
i učini ga dostupnim svim zainteresovanim ko-
risnicima. To je prva namenski sagrađena bibli-
oteka 1926. A izgradnju je donirala Karnegijeva 
fondacija.

Fond UBSM sastoji se od zbirke monografskih i 
serijskih publikacija, referensnih zbirki, zbirki ru-
kopisa i arhivskih zbirki, posebnih kolekcija i le-
gata, kao i zbirki doktorskih i magistarskih rado-
va, elektronskih izvora. 

U okviru svoje bogate izdavačke delatnosti ove 
godine je izdala knjigu „Porodična prepiska
kneza Miloša Obrenovića“

Knjiga se može svrstati u naučnu studiju koja 
nam na jedan zanimljiv i intrigantan način pri-
bližava i objašnjava dragocenu arhivsku građu 
upravo kroz prepisku kneza Miloša Obrenovića. 
Prepiska je uvek aktuelna i intrigantna jer sve-
doči ne samo o kulturnim i istorijskim prilikama 
jednog doba, već i zato što donosi svojevrstan 
lični pečat onoga ko je pisao pisma kao i prima-
oca. Kroz ovu knjigu spoznajemo kneza Miloša 
Velikog u jednom sasvim novom svetlu kao než-
nog i brižnog roditelja, što i te kako menja sliku 
koju svi mi imamo o čuvenom knjazu.

O ovom izdanju i njenom naučnom radu 
Razgovaramo sa dr Tatjanom Brzulović 
Stanisavljević bibliotekarom savetnikom za-
poslenoj u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar
Marković“ iz Beograda. 

Recite nam nešto o projektu digitalizacije 
arhivske zbirke Joce Vujića.

Knjiga je rezultat projekta „Digitalizaci-
ja i prezentacija kulturnog i naučnog na-

sleđa Arhivske zbirke Joce Vujića i objavljivanje po-
rodične prepiske kneza Miloša Obrenovića” koje je 
sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike 
Srbije. Ovaj projekat veoma je važan za razvoj nauke i 
očuvanje kulturnog nasleđa Srbije u cilju promocije kul-
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turne baštine i naglašavanja kulturnih vrednosti. 
Pre svega se misli na porodičnu prepisku Obre-
novića iz pomenute zbirke, koja pruža detaljan i 
autentičan uvid u formiranje srpske i šire jugo-
slovenske kulture 19. veka, kao i uvid u porodični 
život i odnose u porodici dinastije Obrenović. 

Budući da je ova prepiska neobjavljena, njeno 
predstavljanje stručnoj javnosti, ali i široj publici, 
predstavlja prvorazredni cilj projekta. Kako ova 
arhivska građa ima izuzetan naučni potencijal 
to zahteva i njenu zaštitu i trajno pohranjivanje 
kroz izradu digitalne zbirke. Nakon 83 godine od 
kada je zbirka preneta u Univerzitetsku bibliote-
ku, u ovoj knjizi se po prvi put objavljuju izabrana 
pisma iz porodične prepiske Miloša Obrenovića. 
Njihovim objavljivanjem ne samo da se želi dati 
originalan značaj i doprinos istoriji i kulturnoj 
istoriji Srbije, već i očuvati sećanje na plemeni-
tost onoga ko je ovu arhivu prikupio i darovao.

Vi ste obavili svojevrstan Naučno istraživač-
ki rad na temu „Arhivske zbirke u legatima i 
privatnim  kolekcijama u UBSM“ recite nam 
nešto o tome.

Prvi korak u istraživanju bio je da se celokupna 
građa istraži, popiše i sistematizuje. Nakon toga 
urađen je sumarni inventar po svim arhivističkim 
pravilima. Zadatak sumarnog inventara jeste da 
opiše inventarne jedinice, poštujući celovitost 
građe i njenu provinijenciju. U tom smislu, po-
štovao se redosled građe u zbirci, poštujući već 
utvrđene inventarne brojeve. Osnovna inventar-
na jedinica je kutija, osim jedne fascikle i dva svit-
ka. Inventarne jedinice obrađene su onako kako 
je građa popisana, s tim da brojevi idu u kontinu-
itetu (od prve do poslednje kutije). 

Za svaku inventarnu jedinicu daje se, prema op-
štim pravilima za izradu sumarnog inventara, 
oznaka inventarne jedinice, raspon godina građe
u inventarnoj jedinici, količina građe u inventar-
noj jedinici (raspon inventarnih brojeva i ukupan 
broj listova), sumarna i kratka sadržina građe u 
inventarnoj jedinici, primedbe i popis dokume-
nata sa oznakom mesta i datuma. Kao pomoć-
no informativno sredstvo pridodati su imenski i 
geografski registar, urađeni po azbučnom redu. 
Nakon toga, pošto je već postojao uvid u kom-
pletnu bogatu zbirku arhivske građe odabrana 
su pisma za digitalizaciju. Ta pisma su pažljivo 
danima analizirana, iščitavana i transkribovana. 
Taj dragoceni i veoma vredan materijal pretočen 
je u knjigu.

Kako ste se odlučili baš za ovaj deo 
arhivske zbirke Joce Vujića?

U okviru obimne prepiske, koja broji više sto-
tina dokumenata, postoje i druga pisma kneza 
Miloša ili ona koje je on primao od raznih lju-
di, poput pisama upravitelja imanja, advokata, 
bankara, državnika, no pisma članova njegove 
porodice svojim značajem daleko nadilaze dru-
ga. Smatrala sam da je porodična prepiska kneza 
Miloša Obrenovića najvrednija i sa najviše poten-
cijala za naučna istraživanja. Sačuvana kroz dece-
nije, stigla je do ruku Joce Vujića i, kao njegov po-
klon, prispela u Univerzitetsku biblioteku. Pisma 
koja je knez Miloš pisao sinu i ćerki predstavljaju 
nam ga u jednom potpuno novom svetlu, kao 
brižnog i nežnog oca. Tako u pismima Mihailu 
savetuje sina da živi uredno i da ne rasipa novac, 
a ćerki Petriji daje savete oko vaspitanja dece.

Za istoričare su posebno interesantna ona 
Petrijina pisma koja opisuju bunu iz 1848. godine 

159



pisma provlači se neizmerna ljubav i poštovanje 
prema ocu, knjazu Milošu.

Ova knjiga je Vaš prvenac, iako je knjiga tek 
izašal, imateli u vidu nešto novo?

Da, porodična prepiska sadrži 179 pisama. U ovoj 
knjizi objavljen je izbor pisama iz porodične pre-
piske te naravno ostaje materijala za dalja istraži-
vanja i objavljivanje eventualnog nastavka knjige.

Hvala Vam na razgovoru i nadamo se da ćete nam 
uskoro iz ovog ili nekog drugog legata podariti 
nova rasvetljavanja istorijskih ličnosti i događaja.
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i ona u kojima Miloša izveštava o postepenom ja-
čanju antikarađorđevićevske struje u zemlji. Ova 
pisma ilustruju veliku ljubav i poštovanje dece 
prema ocu, govore o osećanju odgovornosti, pre 
svega porodične, ali u Mihailovom slučaju, i di-
nastičke odgovornosti. Pisma nam dočaraju te-
žnju da se u teškim godinama izganstva kneza 
Miloša i njegove porodice sačuva porodica na 
okupu, bliskost koja je bila jedna od garanta da 
će porodica Obrenović ponovo povratiti srpski 
presto

Tatjana, možete li izdvojiti neke detalje 
prepiske koji su na Vas ostavili utisak?

Meni su lično bila najzanimljivija Petrijina pisma 
ocu knezu Milošu. Sačuvano je 19 njenih pisama. 
Pisana su sa njenog imanja Varadije, iz Zemuna, 
Vršca, Medahije. Pisana su rukom i potiču iz peri-
oda 1846-1858. godine. Pisma su uglavnom če-
stitke za praznike: Uskrs, Božić i Novu godinu. U 
nekim pismima ga obaveštava o svom zdravlju i 
o svojim sinovima. Piše mu da je u toku regru-
tacija mladića starosti od 20 do 27 godina i o 
svom strahu jer su joj sva četiri sina tih godina. 
Jevrema i Lazu uspela je da oslobodi vojske jer 
idu u školu, a za Miloša i Nastasa je morala da 
plati da bi ih oslobodili vojske. No, to ipak ne ga-
rantuje sigurnost jer ako ne budu imali dovoljno 
vojnik, ništa ih ne može spasiti. Kroz neka pisma 
se provlači priča o ergelama konja i njihovom 
preseljenju u Vlašku. Piše mu kako je srećno ra-
sprodala ergelu konja i kako će mu ispručiti nov-
ce kada se budu videli. Neka pisma su važna za 
istoriju jer se spominje buna iz 1848. godine. U 
nekim pismima vide se nagoveštaji Miloševog 
povratka u Srbiju. Izveštava ga o raspoloženju u 
Srbiji za njegov povratak na presto, skreće mu 
pažnju da je neki Lakić iz Rume, koji je došao k 
njemu, potplaćen od srpske vlade da ga ubije, i 
da se od njega čuva. Kroz sva njena
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Transkripcija pisma
Ibr. 1924
Vršac, 27. januar 1851.

Vaša svetlost, premilostivejši babo!

Od brata Mihaila imala sam dva pisma, di mi javlja, u nje-
govom poslednjem, da Vama ide, Bogu fala, sve najbolje; 
da ćete se skorim moći poći natrag; i priključuje mi pismo 
od doktora Helijuza, iz kojeg sam se sama bolje osvedočiti 
mogla; sad mogu bez brige biti. Također i zet Koča mi isto 
piše o Vašem nama svima dragocenom zdravlju. Mene je 
jako obradovalo da se Vi, naš svetli babo, od dana sve 
bolje i bolje nahodite. Ja u tu nadeždu i radost živim Vas 
što skorije zdravog kod nas viditi. Molim mene što skorije 
obradovati sa takim glasom. Što se nas tiče nemam Vam, 
svetli babajko, dobre vesti pisati. Posle Vašeg sastanka po-
češe regrutacija; od 20 do 27 godina, di su mi svi četiri 
sina u te godine. No Lazu kao najstarijega, a Jevrema kao 
u školama, izbavila sam ih; al Miloša i Naciku ne mogu, 
okrom da ih otkupim, svakoga za 500 forinti. Al ja sam i 
to učinila, no što je hasna, ako budne rat pa nemaju dosta 
soldati, uzmu i one koji su se otkupili. Daklem, idu samo 
na prevarku – teško nami! No misleći imam barem zasad 
mira, pa položim 1.000 forinti; al ne dadu, premorivaju 
decu da položu zakletvu kao prost soldat na barjak; tako 
moram sad moju decu da krijem po tuđim mestima – do-
kle smo došli! A porez ne znamo di ćemo pre da platimo.
Za ergelu imam čast javiti da sam srećno prodala, osim 
dva stara hata i šest najgorih različitih kobila. Kada se sa-
stanemo imaću čast Vami račun i novce predložiti.

Mi ovde danas zbog snega ništa ne znamo, tako lepo vre-
me imamo kao u proleće; za žita je jako škodljivo. Toša 
nam je došo pre blagih danova. Mi se, fala Bogu, svi zdra-
vo nahodimo.Toša i moja deca celivaju Vam milostive 
ruke, također i ja ljubim Vašu desnicu, i preporučujemo 
se svi Vašoj visokoj blagonaklonosti sa svakim strahopo-
čitanjem.

Vaše svetlosti
najponiznija kćer
Petrija

Pripravil: Miroljub Stojanović
Foto: Nataša Matović
         Arhiva porodice Vujić



Intervju 

UMETNOST POMERA 
GRANICE UMA 
Gala Čaki, mlada i perspektivna 
akademska slikarka 



Jednok kišnog, podneva Gala me vodi u 
njen novosadski atelje. Velika je privilegi-
ja ući u slikarski atelje, a Galin je lociran 
na Novosadskom keju i gleda pravo na 
Dunav i tvrđavu, dva simbola našeg gra-
da. Reka koja sobom nosi ogromnu ener-
giju, dolazeći iz daleka i odlazeći u daljine 
i tvrđava istorijski pečat prohujalih veko-
va… Gala je nasmejana, puna energije, 
radosno kaže mnoga platna nedostaju, 
jer su otišla na razne izložbe, ali i to što je 
ostalo veličanstveno je. Velika platna koja 
morate posmatrati pažljivo, sa distance, 
menjajući ugao gledanja istražujući Ga-
line apstrakcije… 
Gala je kao arheolog, minuciozni istraži-
vač udaljenih prostora ljudskog bića, koja 
kopa po slojevima kolektivnog nesvesnog 
pažljivo otkrivajući sebe. Svo to sazna-
nje prenosi na platno i snažnim likovnim 
izrazom uspeva sve te slojeve da drži u fo-
kusu. Na svojim slikama Gala zaustavlja 
vreme i smrt u portretima umetnika koji 
će ostati u večnosti…

Šta te zapravo inspiriše?

Jednostavno dok živite vi upijate, gledate, i ne-
bitno je da li su to ljudi, da li je to ovaj razgovor 
sa vama, već jednostavno ta neka glad za stal-
nim razmišljanjem, za spoznavanjem koje vas 
uvek navodi da nešto učinite i to je na neki na-
čin neki vid inspiracije. Uglavnom su to ljudi ili 
moji odnosi sa njima, jer kroz odnose sa ljudima 
vi spoznajete sebe, posebno kada su to neki tra-
gični onosi, kada ti ljudi više ne postoje fizički na 
ovome svetu u meni to proizvodi neka snažna 
osećanja i emocije i to me navodi na rad, tako da 
verujem da je sve u tim odnosima. 

A odakle crpiš tu tako ogromnu energiju? I 
zašto tako veliki formati? 

Ta energija postoji od kada i ja postojim. Ni meni 
to nije jasno, ali verovatno sam tako rođena, a i 
ta neka glad verovatno je i to energija i želja kad 
imate cilj, kad imate jasno neke odrednice za šta i 
zašto ste stvoreni, kada ste spoznali to možda ra-
nije nego drugi i onda vam je nekako i ta prirod-
nost, ta energija da stvorite da poživite što duže, 
nebi li to sve izašlo iz vas. A, velika platna,  kad 
stvarate na velikim platnima to je veći problem, 
teže je rešiti nego na manjim, i to je za mene iza-
zov, da stalno širim te granice, a potrebno mi je i 
više energije. 

U jednoj televizijskoj emisiji sam videla da sli-
kaš celim dlanom. Da li je i ta taktilnost važna 
za likovnu umetnost?

Pa, ja ne razmišljam toliko kada slikam, slikam 
svojim iskonskim bićem i znate kada mi je sve 
tako jasno u glavi  i kada samo izlazi iz vas, vi ne 
birate ni dali je to ugalj, ni da li je to ruka, ni da 
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li je to uljana boja… To samo nekako sve dolazi 
samo od sebe, od vaše ruke i na neki način vi i 
vajate tu sliku i slikate bojama, to je sve nekako 
stopljeno. Tako da ne biram način, već samo ono 
da što bolje to izađe iz mene.

Kako si uspela da skreneš pažnju na sebe? 
Kako su te prepoznali u svetu?

Kada sam završila master studije u Novom Sadu 
na Akademiji umetnosti počela sam da učim ja-
panski jezik. Cilj mi je bio da tamo završim dok-
torske studije. Međutim godinama sam učila taj 
japanski jezik i to je postalo kao vid krize moga 
bića. Nisam znala zašto ja sada toliko stavljam 
svoju energiju i sebe u učenje nekog jezika, kada 
možda neću tamo biti ni prepoznata i onda sam 
nekako samu sebe ohrabrila i rekla - sad ćeš ovog 
momenta konkurisati u najboljim galerijama na 
svetu pa, kuda bude otišlo. I u toj jednoj godi-
ni 2012. dobila sam enormne neke nagrade, sti-
pendije, pozive, samo svojim radom. I tada sam 
shvatila da taj rad može biti prepoznat od strane 
sasvim drugih naroda. Znači da ta poetika mož-
da nije stvorena baš samo za ovu zemlju, već da 
ima ljudi koji će osetiti tu moju emociju. Tad sam 
se otisnula i postala hrabrija. Nekako sad moje 
iskustvo za ovih par godina jeste to da ljudi u 
inostranstvu cene kad neko radi, kad je iskren. 
Ta iskrenost je vrlo važna na radovima, tako da 
vidim da otuda to poštovanje i moja hrabrost da 
ja i dalje izlažem negde na drugim mestima.

Kad je bio taj prelomni trenutak kad si odlu-
čila da ćeš se baviti slikarstvom, da će to biti 
tvoj životni poziv? Ko te je hrabrio, i ko je prvi 
video u tebi taj talenat?    

Rođena sam u Ečki, to je selo pokraj Zrenjanina, 
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i detinjstvo sam tu provela igrajući se i crtajući 
neprestano. Međutim nikada nisam imala nikoga 
pored sebe ko bi me usmerio, nisam ni znala za 
određene smerove na Akademiji, nego sam zavr-
šila gimnaziju, zrenjaninsku, gde se nekako nije 
negovala kreativnost, već ste morali biti deo uni-
formisanih đaka, tako da tada još nisam razmi-
šljala. Na kraju gimnazije i kada je već bilo vreme 
da se spremamo za fakultet, tata mi je predložio 
zašto se ja ne bih bavila ribarstvom, imamo neka 
jezera. Rekla sam u redu, bila sam proglašena za 
đaka generacije, sve mi je išlo od ruke. Međutim, 
sasvim slučajno mi je profesorka hemije rekla za-
što ja ne bih otišla na neki čas crtanja. I otišla sam 
i upoznala sam jednog izuzetnog profesora koji 
je u meni ponovo video tu moju igru i želju za 
kreativnošću i upisala sam se na Akademiju. I tad 
sam shvatila da je jako dobro baviti se nečim gde 
možete izgraditi sopstveni sistem mišljenja, a to 
jeste kreativnost i likovna umetnost. 

Šta je za tebe slikarstvo i umetnost uopšte?

Umetnost, mislim da je ona dostižna samo za 
određene ljude. To su ljudi koji pomeraju granice 
uma drugih ljudi. A to je velika ozbiljnost i na-
dam se da ću je dosegnuti, to je moć tih ljudi da 
manipulišu drugim ljudima na dobar način, da ih 
teraju ka napred. A ne bih nikada sebe nazvala 
umetnikom, mislim da sam na jednoj početnoj 
stepenici tako da je dug put do tada, a videćemo 
da li se u meni krije tako neka velika moć – kaže 
Gala, vrlo skromno.       

Sada već naša Novosađanka, Gala Čaki je 
jedna od najperspektivnijih mladih akadem-
skih slikarki u Srbiji. Za četiri godine završila 
je dva mastera i doktorske studije umetnosti 
na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. 

Gala je do sada već dobila i više stipendija iz 
inostranstva, a poseduje i brojna priznanja i 
nagrade. 

Njena doktorska izložba “In Search of Lost 
Time”, održana početkom juna u Galeriji 
“Progres”, u centru Beograda, bila je medijski 
veoma ispraćena, a to je ujedno i prva holo-
gramska izložba u Srbiji. Gala je slikala na ho-
logramskoj mreži, koja joj je omogućila nova 
estetska istraživanja i trodimenzionalnost sli-
ke. To je zaista revolucionarno u svetu likov-
ne umetnost, a pred Galinim stvaralaštvom je 
sjajna budućnost. 

TRODIMENZIONALNA SLIKA

Izložbom koju realizuje u okviru doktorskog 
umetničkog projekta, Gala Čaki potvrđuje 
svoju opredeljenost ka istraživanju i otvaranju 
novih prostora u sopstvenom umetničkom 
radu. Pokušavajući da pronađe odgovor na 
neka od složenih pitanja ljudske egzistencije, 
Gala Čaki je stvorila likovno delo – trodimen-
zionalnu sliku, koja nam omogućava kretanje 
ka jednoj drugačijoj, plemenitoj, osetljivoj i 
uzbudljivoj stvarnosti - rekao je na otvaranju 
izložbe  dr Dimitrije Pecić, dekan Fakulteta li-
kovnih umetnosti u Beogradu. 

Pripravila: Olena Plančak-Sakač
Foto: Arhiva Gale Čaki 
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Prostovoljstvo

RECEPT ZA BOLJŠI JUTRI 



V času, ko marsikoga pesti stiska in ne ve 
več, kam naj se še obrne za pomoč, je do-
brodošla vsaka ponujena roka.
Razkorak med standardom elite in social-
nim dnom je z dneva v dan večji in tako 
postajajo nevladne organizacije, ki so ak-
tivne na humanitarnem in dobrodelnem 
področju na nek način socialni korektiv, ki 
dopolnjuje funkcije že več kot dovolj obre-
menjenih institucij socialne države. Da je 
mera polna, smo priča proračunskim re-
zom na vseh področjih. Socialne pravice 
in pridobitve socialne države se ukinjajo 
ped po ped. Na videz nepomembne ma-
lenkosti, ki so nas pripeljale, kjer smo. Za 
bodečo žico?!
Dejstvo je, da se prava slika in pravo mne-
nje tako o beguncih in priseljencih kot 
brezposelnih, bolnih, ostarelih in drugih 
pomoči potrebnih ne pokaže s floskula-
mi mnenjskih voditeljev, temveč z dejanji 
mnogih, ki priskočijo na pomoč, ne ozi-
raje se na karkoli. Na srečo se takšni še 
vedno najdejo, saj se je vsak kdaj znašel v 
situaciji, ko je potreboval pomoč ali pa jo 
morebiti bo – nikoli se ne ve – in tako je 
pripravljen pomoč tudi nuditi. Takšna je 
že osnovna logika. 

Prostovoljstvo

RECEPT ZA BOLJŠI JUTRI 

Nevenka Alja Gladek, strokovna sodelavka 
Slovenske filantropije 

Pri Slovenski filantropiji ste že vsa leta oz. de-
setletja aktivni s prostovoljnimi dejavnosti, 
kamor vključujete mlade – študente ter os-
tale, pripravljene vključevanja v volontersko 
delo. Kako potekajo vaše dejavnosti, katere 
so in komu so namenjene?

Pri Slovenski filantropiji razvijamo prostovoljstvo 
že več kot 20 let. Našim prostovoljskim aktivno-
stim se pridružuje veliko ljudi, ki se prepoznajo v 
konkretnih programih. Nekateri prostovoljci po-
magajo pri učenju priseljencem, Romom in otro-
kom z učnimi težavami, drugi so družabniki os-
tarelim in invalidom, tretji zbirajo sveže kuhano 
hrano v restavracijah v Ljubljani in jo razdeljujejo 
ljudem v socialni stiski. Skupina naših prostovolj-
cev dela na Onkološkem inštitutu, ogromno jih 
trenutno pomaga v namestitvenih in sprejemnih 
centrih za begunce, kjer prispevajo h karseda hu-
mani obravnavi prebežnikov.

Približno 30 zdravnikov prostovoljsko dela v am-
bulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 
v Ljubljani, veliko ljudi se vključuje v prostovolj-
sko delo v petih medgeneracijskih skupnostnih 
centrih Sadeži družbe, ki širijo idejo medgenera-
cijske solidarnosti in pretoka znanj ter izkušenj v 
Murski Soboti, Vipavi, Črnomlju, Žalcu in Metliki. 
Poleg tega skrbimo za Slovensko mrežo prosto-
voljskih organizacij, ki šteje trenutno že več kot 
1300 članic, to je prostovoljskih organizacij iz vse 
države, podpira pa jo portal www.prostovoljstvo.
org. Prostovoljci v naši in vseh drugih organiza-
cijah opravljajo izredno široko paleto del, name-
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njenih blaženju stisk ter dvigovanju kakovosti 
življenja posameznikov in družbe v celoti.

Kakšna je struktura vključenih v prosto-
voljstvo? So to študentje ali tudi drugi? Štu-
dentje in študentke katerih profilov se najpo-
gosteje vključujejo v aktivnosti?

V delo prostovoljskih organizacij se vključujejo 
ljudje vseh generacij, moški in ženske vseh pokli-
cev in stopenj izobrazbe. Prostovoljcem je skup-
no to, da so pripravljeni na osnovi svoje svobo-
dne odločitve narediti nekaj v dobro sočloveka, 
narave, živali ali širše skupnosti, pri čemer ne pri-
čakujejo nobene materialne koristi. Prostovoljce 
bolj kot določene osebne okoliščine združujejo 
vrednote in sposobnost sočutja. Veliko prosto-
voljskih ur opravijo mlajši upokojenci, tudi štu-
dentje se množično odzivajo na povabila pro-
stovoljskih organizacij. Prostovoljstvo otrok in 
srednješolcev je odvisno od tega, ali pedagoški 
delavci na osnovnih in srednjih šolah prepozna-
vajo potencial prostovoljstva kot dejavnik proso-
cialnega učenja in izkustvenega doživljanja soli-
darnosti. Tako imamo v Sloveniji šole, ki dihajo s 
prostovoljstvom in se lahko pohvalijo z dobrimi 
medsebojnimi odnosi med učenci, kot tudi take, 
ki so usmerjene pretežno storilnostno in prosto-
voljstva ne umeščajo med pomembne pristope k 
oblikovanju osebnosti učencev.

Najmanj prostovoljstva je v srednji, aktivni gene-
raciji, ki zaradi zaposlitve in skrbi za družino teže 
najde čas še za prostovoljstvo. Srednja generaci-
ja se vse bolj odziva v t. i. korporativno prosto-
voljstvo, to so prostovoljske aktivnosti podjetij, 
ki spodbudijo svoje zaposlene k prostovoljskemu 
delu v dobro humanitarnih in sorodnih organiza-
cij pa tudi posameznikov.     

Ali v zadnjih letih opažate porast vključenih v 
prostovoljstvo ali porast tistih, ki so pomoči 
potrebni?

Oboje. Po letu 2011, ki je bilo Evropsko leto pro-
stovoljstva in je Sloveniji prineslo tudi Zakon o 
prostovoljstvu, opažamo, da se je povečalo za-
nimanje širše javnosti in medijev. Počasi izginja 
stereotip, da je z ljudmi, prostovoljci, nekaj naro-
be; k temu so največ pripomogli sami s širjenjem 
svojih dobrih izkušenj, kar omogočajo socialna 
omrežja, pa tudi nacionalne kampanje, ki širijo 
sporočilo, da gre pri prostovoljskem delu za pro-
ces dajanja in hkrati prejemanja. 

Družbene spremembe so povzročile niz no-
vih potreb po pomoči. Vse več ostarelih ljudi je 
osamljenih in obiski prostovoljcev jim prinašajo 
občutek vključenosti, povezanosti. Mnogi otroci 
potrebujejo pomoč pri učenju, saj njihovi starši 
ne morejo plačevati inštrukcij. Številne družine 
ne zmorejo več pokrivanja finančnih obvezno-
sti, zato jim hrano dostavljajo prostovoljci. To je 
le nekaj značilnih oblik prostovoljske pomoči, 
ki se v zadnjih letih povečuje. Opažamo pa, da 
oblike prostovoljskega dela niso razvite povsod 
po državi, zato v nekaterih regijah ljudje nima-
jo enakih možnosti kot npr. v osrednji Sloveniji. 
Prostovoljske organizacije za svoje delo namreč 
potrebujejo sredstva, kar je marsikje resna ovira 
za kakovostno organiziranost. 

Menite, da je prostovoljstvo nujna oblika ne-
formalnega 'socialnega dela' le kot začasen 
korektiv ali je to človeku nekaj imanentnega 
ne glede na čas in razmere v družbi?

Prostovoljstvo je prisotno v vseh družbah, eko-
nomsko močnejših in šibkejših. V tradicionalnih in 
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ekonomsko šibkejših družbah praviloma prevla-
duje neformalno prostovoljstvo v obliki sponta-
ne medčloveške pomoči, v gospodarsko razvitih 
družbah z visoko stopnjo individualizacije in tek-
movalnosti pa je pretežno uveljavljeno formalno 
organizirano prostovoljstvo. Obliki se med sabo 
dopolnjujeta in izkušnje kažejo, da je potreba 
po formalno organiziranem prostovoljstvu večja 
tam, kjer je nižja stopnja neformalne medseboj-
ne pomoči. Predsednica Slovenske filantropije dr. 
Anica Mikuš Kos pravi, da na svetu ni družbe, ki 
bi lahko preživela brez prostovoljstva. Po njenih 
besedah je to vezivo med ljudmi, ki omogoča 
življenje v  skupnosti. Prostovoljstvo je seveda 
vedno znova spontan način odzivanja na velike 
krize, npr. naravne nesreče in vojne, ob tem pa 
je za vsakega posameznika življenjsko pomem-
ben občutek, da lahko pričakuje pomoč soljudi 
tudi takrat, ko se znajde v razmerah, ki jim kot 
posameznik ni kos, plačila storitev pa si ne more 
privoščiti. Razvitost prostovoljstva je zrcalo soli-
darnosti in povezanosti v družbi ter se od drža-
ve do države razlikuje – tako glede razširjenosti 
kot glede položaja na lestvici družbenih vrednot, 
zato v podobno bogatih družbah obstajajo raz-
lične prostovoljske tradicije in prakse. 

Kakšno je splošno vzdušje na supervizijskih 
sestankih s prostovoljci oz. med vašim men-
torskim delom in strokovno pomočjo, ki ju 
nudite aktivnim v projektih?

Vzdušje na supervizijah in mentorskih sestankih 
je odvisno predvsem od intenzivnosti dožive-
tij prostovoljcev in njihovih pričakovanj pa tudi 
sposobnosti soočanja z izzivi. Na teh srečanjih 
je veliko smeha, včasih tečejo solze, spet drugič 
analiziramo situacije in racionalno iščemo rešit-

ve, ugotavljamo, da je prostovoljsko delo z ljud-
mi vedno potovanje v neznano in da v zahtevnih 
primerih občutek zadovoljstva ne pride nujno ta-
koj. Za ljudi, ki želijo pomagati in osrečevati dru-
ge, je čakanje na učinek njihovega dela včasih 
težko.

Nevenka Alja Gladek
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Kako ocenjejete razvoj prostovoljstva? Ali je 
dovolj subjektov, ki se posvečajo dobrodel-
nosti?

V Sloveniji nas čaka predvsem izziv v razvoju 
kakovosti organiziranega prostovoljstva. Pro-
stovoljskih organizacij je izredno veliko, so pa 
večinoma slabo financirane. Največja težava pro-
stovoljskega sektorja je huda kadrovska pod-
hranjenost. Organizacije potrebujejo predvsem 
urejeno financiranje, ob tem pa možnost par-
tnerskega dialoga z odločevalci na nacionalni in 
lokalni ravni na vseh področjih, kjer prostovoljci 
dopolnjujejo storitve javnega sektorja. Pravkar 
je pod okriljem Ministrstva za javno upravo v 
nastajanju nacionalna strategija razvoja prosto-
voljstva, pri čemer Slovenska filantropija skupaj 
z drugimi prostovoljskimi organizacijami aktivno 
sodeluje. Upamo, da bomo do sredine leta 2016 
dobili nove možnosti kakovostnega razvoja – v 
dobro vseh, ki potrebujejo pomoč prostovoljcev, 
kot tudi vseh, ki bi se želeli aktivirati. Pozitivne 
spremembe potrebujemo predvsem pri vključe-
vanju prostovoljstva v sistem vzgoje in izobra-
ževanja, pri umeščanju v bolnišnice, aktiviranju 
ljudi, ki živijo na družbenem robu, pa tudi pri kre-
iranju novih priložnosti za aktivno prostovoljstvo 
različnih generacij.

Marjan Kokol; Center za socialno delo

Pri Centru za socialno delo ste že vsa leta 
oz. desetletja aktivni s prostovoljnimi dejav-
nostmi, kamor vključujete mlade – študente 
ter ostale, pripravljene vključevanja v volon-
tersko delo. Kako potekajo vaše dejavnosti, 
katere so in komu so namenjene?

Pri CSD Ptuj res že vrsto let uresničujemo različ-
ne prostovoljne dejavnosti. Trenutno imamo tri 
programe, in sicer: Prostovoljno delo z osnovno-
šolci, Mladinske delavnice in Prostovoljno delo v 
Varni hiši. Poleg tega zelo dobro sodelujemo s 
prostovoljci, ki delajo v društvu Ars Vitae v pro-
gramu Dnevni center za otroke in mladostnike in 
še nekaterih drugih programih. Strokovni delavci 
CSD Ptuj, ki izpolnjujemo pogoje, opravljamo za 
prostovoljce tudi supervizijo. 

Naši programi so namenjeni različni populaci-
ji in se razlikujejo predvsem po načinu dela. Pri 
prostovoljnem delu z osnovnošolci je program 
namenjen tistim, ki že kažejo znake pomanjka-
nja socialnih veščin. Posameznikom pomagamo 
pri osvajanju socialnih kompetenc in veščin, kjer 
prostovoljci predstavljajo pozitivni identifikacijski 
objekt, skratka, če poenostavimo, to je nekakšno 
druženje s starejšim »bratom ali sestro«. Srečanja 
z otrokom načeloma potekajo enkrat tedensko 
od ene do dveh ur. 

Projekt mladinskih delavnic je skupinsko preven-
tivno delo za osnovnošolce v osmem in devetem 
razred. Skupino vodita praviloma dva prostovolj-
ca, ki sta usposobljena za tovrstno delo. Ker je 
to preventivno delo, se ne ukvarjamo s proble-
mi posameznika, temveč problemom kot takim. 
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Prostovoljci skupaj z učenci iščejo možnosti in poti za reševanje težav, ki se pojavljajo v življenju vsakega 
najstnika, da le-ti čim laže preidejo preko pasti, ki so sestavni del tega obdobja. Poudarek je predvsem na 
komunikaciji in odnosih s starši, »iskanju« samih sebe, pogovorih z vrstniki, njihovih nadaljnjih profesio-
nalnih poteh in spolni identiteti. Na vse te teme imamo različne delavnice, kjer preko različnih socialnih 
iger, polvodenih razgovorov, igranja vlog, vodenih fantazij itd. skušamo najti odgovore na vprašanja, 
povezana z obravnavano tematiko. Srečanja potekajo enkrat tedensko dve šolski uri. 

Prostovoljci pri programu varnih hiš pomagajo nastanjenim ženskam, tako da se igrajo z otroki, jim po-
magajo pri učenju, občasno poskrbijo za njihovo varstvo, jih na nek način učijo socialnih spretnosti ... 
Tako vsaj malo razbremenijo uporabnice programa.

Kakšna je struktura vključenih v prostovoljstvo? So to študentje ali tudi drugi? Študentje in štu-
dentke katerih profilov se najpogosteje vključujejo v aktivnosti?

Prostovoljci, vključeni v programe CSD Ptuj, so večinoma študentje, absolventi in mladi, ki so zaključili 
šolanje, pa ne dobijo zaposlitve. Prevladujejo predvsem tisti z družboslovno izobrazbo (pedagogi, pe-
dagoški delavci različnih profilov, psihologi, pravniki itd.), se pa med njimi najdejo tudi naravoslovci ali 
povsem tehnični profili. Za nas je pomembna predvsem njihova pripravljenost za tovrstno delo in spo-
sobnost empatije, ki pač ni odvisna od tega, kaj je kdo po poklicu.

Ali v zadnjih letih opažate porast vključenih v prostovoljstvo ali porast tistih, ki so pomoči pot-
rebni?

V zadnjih letih ni porasta prostovoljcev, smo pa zadovoljni s tem, da ne zaznavamo upada. Ekonomska 
situacija je tista, ki mlade sili, da iščejo obliko plačane zaposlitve, saj morajo v prvi vrsti preživeti. Prosto-
voljno delo ne prinaša zaslužka v materialnem smislu, kar pa ne pomeni, da prostovoljci delajo zastonj. V 
vseh naših programih jim povrnemo stroške. S tem se res ne da preživeti, a jim prinaša drugačno zado-
voljstvo (občutek vrednosti, povezanosti, priložnost za neformalno učenje, širjenje lastne socialne mreže 
itd.)

Menite, da je prostovoljstvo nujna oblika neformalnega 'socialnega dela' le kot začasen korektiv, 
ali je to človeku nekaj imanentnega ne glede na čas in razmere v družbi?

Prostovoljstvo je po mojem osebnem mnenju imanentno ljudem od nekdaj. Iz zgodovine poznamo neš-
teto primerov, ki nam to potrjujejo. Prepričan sem, da prostovoljstvo ne bi smel biti korektiv, temveč bolj 
dopolnilo obstoječim korektivom in nasploh socialnemu delu. Seveda je vse odvisno od socialne politike 
posamezne države. 

Kakšno je splošno vzdušje na supervizijskih sestankih s prostovoljci oz. med vašim mentorskim 
delom in strokovno pomočjo, ki ju nudite aktivnim v projektih?
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Prostovoljcem nudimo supervizijo in mentorstvo. Lahko rečem, da je na naših »sestankih« vzdušje vedno 
zelo pozitivno, mentorji in supervizorji se trudimo, da prostovoljci dobijo vedno nekaj zase, ker menimo, 
da je delo zanimivo le do takrat, ko imajo tudi oni kaj od tega. Mentorji in supervizorji smo strokovnjaki, 
ki že vrsto let delamo na tem področju in imamo bogate izkušnje, trudimo pa se, da smo prostovoljcem 
v oporo, jim pomagamo pri reševanju težav ter spoznavanju novih izkušenj in znanj. Ker naši prostovoljci 
delajo z otroki in mladostniki, se pogosto pojavijo težave v odnosih, zato smo jim vselej na razpolago.

Kako ocenjujete razvoj prostovoljstva? Ali je dovolj subjektov, ki se posvečajo dobrodelnosti?

Prostovoljstvo v Sloveniji je nasploh dobro razvito. Imamo izredno veliko prostovoljskih organizacij, ki 
ljudem pomagajo na takšen ali drugačen način. Smo ljudje, ki znamo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki 
se znajdejo v takšnih ali drugačnih težavah. Menim pa, da ni dobrega pregleda nad vsemi prostovoljskimi 
organizacijami in vsebinami, ki jo le-te ponujajo. Prostovoljstvo zame ni enako dobrodelnosti. Pomeni 
veliko več osebne angažiranosti in delovanje v organizaciji. Sam lahko starejši sosedi prinesem stvari iz 
trgovine in sem opravil dobro delo; če pa se npr. vključim v RK, je moje delo že organizirano. 

Osebno me moti, da država ne poskrbi dovolj dobro za ljudi v materialnem smislu in se za reševanje 
tovrstne problematike zanaša na ljudi dobre volje (npr. dobrodelni koncerti, razne zbiralne akcije, pošlji 
SMS itd.). Da ne bo pomote – nič nimam proti temu – le menim, da bi tovrstne težave morala rešiti drža-
va. Vse te oblike pomoči so vsekakor dobrodošle namenjenim, le da mislim, da se le-ti ne bi smeli nikoli 
znajti v takšnih situacijah. 

Mislim, da se bo prostovoljstvo še naprej razvijalo, zato bi ob tej priložnosti pozval vse, ki želijo del svo-
jega časa nameniti sočloveku, naj se vključijo v katero od prostovoljskih organizacij. Včasih že kakšen 
kratek pogovor nekomu pomeni zelo veliko. 

Pripravil: Boris B. Voglar
Foto: Foto arhiv Slovenske filantropije       

175





Premislek 

VODA,
MODRO ZLATO

Živimo v času, ko se pojmi, vrednote in 
praksa dnevno spreminjajo, zlasti kot 
posledica nebrzdanih apetitov neoliberal-
nega kapitala (moj izraz za to je pobesne-
li kapital), ki mu je dobiček edino resno 
merilo uspeha, vse ostalo pa mu predsta-
vlja oviro in breme. Tako postane kapital, 
ki upošteva socialno in ekonomsko raz-
sežnost delovanja, znak slabosti namesto 
znak prednosti in perspektive. 

Kakšno vlogo pri tem igra Voda?

Voda, eden od štirih elementov, ki človeka in vsa 
bitja tega planeta spremljajo vse življenje. Brez 
nje življenje ni mogoče in vendar se je navadno 
polno zavemo šele takrat, ko nas dobro odžeja, 
ali ko se nam poljščine sušijo, Vode pa ni na raz-
polago. 

Tako nekako samo po sebi umevna se nam zdi, 
da o njej sploh ne razmišljamo, čeprav so naša 
telesa v veliki večini ustvarjena ravno iz nje. Tudi 
dejstva, da s svojo značilnostjo hranjenja infor-
macije energetsko lahko zelo vpliva na nas, ki jo 
uživamo,  se običajno sploh ne zavemo.

Pa je bilo vedno tako? 

Ponavadi govorimo, da se prejšnji rodovi niso za-
vedali marsičesa in so zato precej neozaveščeno 
razpolagali z marsičem, kar jim je bilo na razpo-
lago … 

Na ta način so močno onesnažili naš planet, 
povzročali izginotja vse več vrst živali in rastlin 
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ter zmanjšali kvaliteto okolja in življenja. To so 
davki industrijske revolucije, ki se še vedno pla-
čujejo. Še zlasti to velja spričo nebrzdanega po-
večevanja produkcije, ki je v veliki večini name-
njena predvsem potrošnji. Potrošnja pa je sama 
sebi namen in generira posel, delovna mesta, 
dobiček, nikakor pa ni potrebna za dvig kvalitete 
življenja. Ta se s takim pristopom, obnašanjem in 
načinom razmišljanja še slabša – tako nam, lju-
dem, kot vsem ostalim bitjem v okolju, ki jih spri-
čo ponorele potrošniške mrzlice uničujemo ...

A na podeželju so o Vodi vedeli in se do nje vedli 
tako, da se lahko od njih zgolj s spoštovanjem 
učimo. Poznali so učinke Vode in njen vpliv na 
zdravje in počutje. Ta znanja so prenašali iz roda 
v rod skozi zapise, pripovedi, bajke, zapovedi itd. 
Natančno so vedeli, kateri izvir je zdravilen za to 
ali ono bolezen, na katerem se ne bomo dobro 
počutili, če pijemo Vodo iz njega itd. In ker pove-
čini ni pritekla po ceveh, ampak je bilo potrebno 
nemalokrat iti daleč ponjo in jo prinesti nazaj za 
vsakodnevne potrebe, z njo niso razmetavali. 

Ja, marsikaj se lahko naučimo od prednikov in 
prav zagotovo to velja tudi za Vodo na mnogih 
področjih njene uporabe. 

V teh časih pobesnelega kapitala, ki mu je dobi-
ček edini cilj, socialna in okoljska naravnanost pa 
neposredna nevarnost zmanjševanja teh dobič-
kov, namesto da bi to bil imperativ in prednost, 
se seveda počasi prebujamo tudi ljudje, ki »tik 
pred zdajci« spoznavamo, da to doslej tako sa-
moumevno in za življenje nujno surovino lahko 
izgubimo čez noč. 

Naenkrat nam postaja jasno, da se zlahka zgodi 
realnost, ki jo zelo zanimivo in opisno prikazuje 

karikatura, ki je nedavno zaokrožila po socialnih 
omrežjih. Voda, ki priteče s hribov pod Triglavom, 
je na sredi svoje poti preusmerjena v nekakšno 
postrojenje, ki se imenuje »polnilnica Vode«, in 
od tam naprej je v strugi ni več. Spodaj, kjer je 
bilo zajetje in kamor so ljudje hodili ponjo, je vse 
suho.

In ko tako v svoji tradicionalni slovenski opravi 
pride po Vodo »kleni Slovec« k osušenemu ko-
ritu, ga tam čaka nasmejan »lastnik polnilnice« s 
polno plastenko, polnimi žepi denarja in majico, 
na kateri piše »I love Slovenija«, pa reče moža-
karju, ki začudeno in s praznimi žepi, obrnjenimi 
navzven, da bi našel poslednji cent opazuje vse 
skupaj: »En EURO, prosim!« 

Z drugimi besedami. Zlahka bi se zgodilo, da nek 
poslovnež iz londonskega city-ja npr. kupi nek 
Vodni vir, ki mu ga proda občina ali država, stisnje-
na ob zid zaradi pritiskov mednarodnih finančnih 
ustanov in zank. Zatem ta »poslovnež« uredi pol-
nilnico oz. prevzame oskrbo in Vodo prebivalcem, 
ki jim teče takorekoč za hišo in ki so jo njihovi pred-
niki od pamtiveka svobodno uporabljali, prodaja! 

Tisti, ki si zaradi težke ekonomske situacije ne 
more privoščiti nakupa Vode, pa se lahko skupaj 
z živalmi tepe za mlakuže.

Čeprav bodimo pošteni. Celo živali vedo, da je 
Voda skupno dobro, je naslov nekega prispevka, 
ki mi ga je ravno danes poslala članica civilne ini-
ciative ZA sLOVEnijo in sVobODO, v katerem se 
živali ob Vodi med seboj sporazumejo brez ren-
čanja, pretepov, preprivanja. Tam so živali podre-
jene istemu cilju, kjer velja premirje in enakost. 

V omenjeni civilni iniciativi smo se odločili, da bo 
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naš prvi skupni projekt reševanje  Vode, ki jo mo-
ramo s pomočjo prebujene, ozaveščene javnosti 
in s pozitivnim pritiskom na politične vzvode od-
ločanja vpisati v Ustavo kot neodtujljivo pravico 
vsakega državljana in doseči, da so VSI Vodni 
viri JAVNO DOBRO.  

Nekaj najbolj samoumevnega naenkrat postaja 
zelo ranljivo in to spoznanje v glavah nekaj za-
nesenjakinj in zanesenjakov nas je privedlo do 
tega, da se po svojih močeh trudimo rešiti, kar 
lahko rešimo, zato mobiliziramo čim širšo jav-
nost. Doslej nam je ta prvi cilj prebujanja široke, 
tako laične kot strokovne javnosti uspel. Nemalo 
s pomočjo pridruženih članov, ki imajo znanje in 
izkušnje glede Vode, prava, vodenja itd. 

Čaka pa nas seveda še polno dela, saj bodo zako-
ni, ki bodo pomenili realizacijo vpisa pravice do 
Vode v Ustavo šele pomenili tisto resnično varo-
valko, ki bo ali ne učinkovita. Pojem 'javno dob-
ro' je zelo izmuzljiv, zlasti ker smo vedno manj 
pravniki in vedno bolj črkobralci, in daje možnost 
zelo različnih interpretacij, ki zlahka pripeljejo do 
manipuliranj novonastajajočih vodnih lobijev. 

Ker smo v svojih aktivnostih prišli do globokega 
spoznanja, da je naša zavest o vrednoti in vred-
nosti modrega zlata – Vode na zelo nizkem nivo-
ju, je eden od sloganov naše iniciative: »Voda v 
ustavo – voda v zavest«.

V dojemanju Vode kot samoumevne surovine se 
namreč premalo zavedamo nesmislov in škode, ki 
jih delamo s tem, kadar uporabljamo pitno Vodo 
za izplakovanje WC školjk, pranje avtomobilov, 
pločnikov, zalivanje vrtnin itd., namesto da bi za 
to uporabljali deževnico in ostale manj kvalite-
tne Vode. Če je nepitna, zato ker vsebuje preveč 

mikroorganizmov, je za ostale namene povsem 
uporabna. Poleg tega se premalo zavedamo, kaj 
prinaša človeštvu, okolju in ostalim živim bitjem 
naše nevestno onesnaževanje Voda, zlasti indu-
strijskih, pa tudi intenzivnih kmetovanj s pomočjo 
umetnih pripravkov, uporabo gnojevke itd. Zato 
je nujno potrebno dvigniti zavest v razumevanju 
elementa Vode v vseh prebivalcih Slovenije, še 
zlasti mladih, ki morajo že v šolah spoznavati te 
pojme precej bolj poglobljeno kot do sedaj.

Kar se vrednosti Vode tiče, nam prav tako manjka 
spoznanje, da v rokah držimo »Modro zlato« in 
da so njeni viški hkrati lahko potencial blaginje 
slovenskega naroda, enako kot je za Norvežane 
nafta. 

S projektom »Vode« nastajajo nova spoznanja o 
tem, da je možno doseči marsikaj, ko se ljudje po-
vežemo, in da je tak projekt izjemna priložnost, 
da se kot narod končno na nečem spet poeno-
timo, ne pa delimo v nova nasprotja in razprtije.
Če uspeva nam, ki se niti po dobrih 4 mesecih 
delovanja še nismo uspeli vsi skupaj srečati v 
živo, ampak komuniciramo preko spleta in se-
stankujemo preko Skypa, potem lahko v tej naši 
družbi uspe še marsikaj. Le zavedati se moramo 
možnosti, ki jih imamo v rokah in se prebuditi iz 
napol spečega stanja.

Avtor Dušan Trušnovec
Foto: Aleksandra Jelušič Pika
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Potopis 

Smrt, 
še nikjer ni bila
bolj vesela
Romunija, Sapanta 

Pokrajino z imenom Maramureš sem si 
prihranila za zadnji dan potovanja po 
Romuniji. Čeravno se ne prištevam med 
turistko, saj me pritegnejo manj znani 
kraji in odročni kotički, pa vasice Sapanta 
na severu Romunije ne bi obiskala, če se 
tam ne bi nahajalo prav posebno pokopa-
lišče, ki so ga prebivalci vasi poimenovali 
Veselo pokopališče. Res je, da se na potep 
po Romuniji in Moldaviji nisem odpravi-
la na slepo in da sem si nekaj dni pred 
odhodom natančno ogledala pokrajine, 
skozi katere sem nameravala potovati in 
si o njih marsikaj prebrala, pa vendar, to 
kar popotniku ponuja Veselo pokopališče, 
se ne da popisati v prav nobenem priroč-
niku.
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Ne gre toliko za vizualno doživetje, saj so foto-
grafije pokopališča objavljene na spletu. Gre bolj 
za duhovno izkušnjo in trk zahodnjaške misel-
nosti z drugačnim pogledom na smrt in žalova-
nje, ki je edinstven. Zanimivo je, da ni povezan s 
samo kulturo ali religijo, gre bolj za domislico, ki 
so jo ljudje vzeli za svojo. Kdo bi si mislil, da na 
severu Romunije, ki v naši zavesti velja za drža-
vo v razvoju, name čaka toliko presenečenj. Med 
drugim tudi vetrnice, s katerimi so posejane rav-
nine na poti proti Črnemu morju in za postavi-
tev katerih doma najdemo sto in en izgovor, lepo 
urejena mesta, največja vinska klet na svetu, ki se 
nahaja v zapuščenem rudniku sredi Moldavije …  

Pa se bom tokrat omejila samo na Veselo po-
kopališče, ki je kot kakšna priročna knjižnica, na 
kateri v besedi in sliki najdete biografije ljudi, ki 
so tam pokopani. Res zanimiv način ohranjanja 
spomina na mrtve. 

Pot od Bukovine do Sapante se je kar precej 
vlekla, saj na tem območju ni nikakršnih avto-
cestnih povezav, prej vaške ceste, ki povezujejo 
posamezne vasi. Vasi ob Ukrajinski meji še naj-
bolj spominjajo na tiste, ki jih najdeš v Vojvodini. 
Postavljene so ob cesto, za njimi pa so še stara 
gospodarska poslopja, ki so razpotegnjena in se 
zaključijo z njivami in travniki. Ni presenetljivo, 
da so narejene iz lesa, saj je navsezadnje to glav-
na naravna surovina. Imela sem tudi nekaj sreče, 
da sem se proti Sapanti odpravila v nedeljo, ko 
so ljudje odhajali k popoldanski maši in je pre-
nekatera gospodinja ponosno oblekla romunsko 
tradicionalno opravo.

Če so pri nas danes vasi več ali manj mrtve in v 
nedeljo popoldne pred hišami najdeš le redkega 
vaščana, so v vasicah Maramureša nedeljski po-

poldnevi zelo živahni. Starci sedijo pred hišami 
in se pomenkujejo, pri tem pa jim ne uide prav 
noben avtomobil, ki si v tem času dovoli kaliti 
njihov mir. Če je s tujo registracijo, je njihova  ra-
dovednost še toliko večja. Pod pretvezo češenj, ki 
sem jih ta dan kupila že dvakrat, s fotoaparatom 
ujamem nekaj prizorov nedeljskega vaškega žu-
borenja. S prodajalko si kriliva, saj ne zna angle-
ško in jaz ne govorim njenega jezika. Nato po-
skusim v slovenščini. Nasmeji se mi. Za njo sem 
zdaj Ukrajinka. Ji ima sploh smisel razlagati, da je 
razlika med Ukrajino in Slovenijo? 

Ukrajinci v Romuniji niso najbolj priljubljeni in 
tudi Moldavci ne. Tako je pač med sosedi. 

Vasica Sapanta ni nič posebnega. Nekaj cerkva in 
kapelic, vaška šola in razpotegnjene lesene hiške. 
Samo smerokaz nakazuje, da se bližamo turistič-
ni znamenitosti. Odkar so turisti namreč odkrili 
ta nenavaden kotiček, kar pogosto zaidejo tja. 
Temu primerna je tudi ponudba na stojnicah, ki 
se šibijo od kiča. Miniature spomenikov in drugo 
okrasje. Ne, hvala. Dovolj je, da domov odnesem 
spomin. 

Mi zadostuje.

V maju ob petih zvečer na pokopališču ravno ni 
gneče, za kar sem hvaležna. Ne znam si predsta-
vljati, kako izgleda ta kraj čez poletje, ko na rav-
nino pritisne vročina in se naokoli drenjajo rado-
vedneži. 

Ko pridem pred kamnito obzidje, sem razočara-
na. Nič ne nakazuje na to, o čemer sem brala, kar 
sem pričakovala. A sklenem počakati, najboljše 
stvari so vedno prihranjene za konec. In res je 
tako.
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Pred vhodom na pokopališče kupim vstopnico in presenečena obstanem.

Pokopališče je barvito, živahno. V popoldanskem soncu, na katerega se že naslanjajo težki deževni obla-
ki, je videti, kot bi bil iztrgan iz kakšne pravljice. Sedem na klopco, da si v miru ogledam podobe in raz-
mišljam o drznosti, ki si jo je privoščil ustvarjalec tega pokopališča. In to leta 1935! Pogumno!

V vsakem obdobju zgodovine najdeš genialce, za katere se zdi, da so bili ustvarjeni z namenom rušiti 
ustaljeno, ki se je ukoreninilo v naši zavesti. Kako bi si na drugačen način sploh mogla razložiti idejo, da 
sredi ortodoksne vasi leta 1935 pričneš ustvarjati pokopališče, ki ni kraj žalosti, temveč ga spremeniš v 
kraj veselja, saj se ljudi, ki so tam pokopani, vendar želiš spominjati skozi prijetne in šaljive trenutke z 
vedenjem, da je vsak zapisan smrti in da ji je nemogoče ubežati. 

Človek, ki ga omenjam, je Stan Ioan Patras, neznani kipar, ki se je ukvarjal z dekorativno obdelavo lesa. 
Rodil se je leta 1908 v preprosti družini in se pri svojih sedemindvajsetih letih odločil, da na leseni nag-
robnik z risbo in besedo zapiše zgodbo o vaščanu, ki je preminil. Temu nagrobniku je do njegove smrti 
sledilo še osemsto podobnih nagrobnikov in vsak med njimi je unikaten, saj na svojstven način popiše 
življenje preminulega prebivalca Sapante. 

Zdaj si jih lahko natančno ogledam. Opazim, da so skoraj vsi v obliki križa, ki ima na vrhnji strani streho. 
Visoki so približno meter in pol in so izdelani iz hrastovine. Nekateri križi so ožji in z vklesanimi barvnimi 
reliefi. Križi so v osnovi modri, na podobah pa prevladujejo živahna rumena, rdeča, bela, zelena in tudi 
črna barva. Zdaj se spomnim, da sem v nekem zapisu, ki sem ga pred odhodom našla na spletu, prebra-
la, da imajo tudi barve svojo simboliko in da niso naključno izbrane. Modra pomeni upanje in svobodo, 
rumena predstavlja plodnost, zelena zastopa življenje, rdeča strast, črna pa nakazuje nepričakovano, 
prezgodnjo smrt. 

Že iz barv lahko sklepam, kakšno je bilo življenje umrlega, veliko pa pove tudi sama ilustracija. Tako opa-
zim podobo kmeta v tradicionalni noši, ki jaha konja, pa moškega, ki sedi za mizo in piše, kar daje slutiti, 
da gre za birokrata, dva avtomobila, ki sta pravkar trčila, kar nakazuje smrt v avtomobilski nesreči, ženico 
s črno ruto za statvami … Teh podob je še veliko in ravno toliko interpretacij. Vsako podobo spremlja 
šaljiv epitaf, a ker ne znam romunsko, se moram zadovoljiti samo s tem, kar sklepam iz podob. 

A tudi jezik ni ovira. Ko se vrnem s potovanja, z nekaj kliki na spletu odkrijem prevode šaljivih epitafov v 
slovenski jezik in jih sklenem deliti z bralci.  

“Dragi moj sin Griga, naj ti bo oproščeno vse, pa čeprav si me res zabodel.”

“Tukaj ležim in Gregor Pop je moje ime,
bil sem lep in privlačen ter živel pri starših,
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v vasi ni bilo veliko takšnih kot jaz.
Ko sem končal služenje vojaškega roka,
sem si kupil avto in prepotoval celo državo.
Našel sem veliko prijaznih ljudi, 
takšni so mi všeč.
Od kar me je zapustila mladost,
gnijem tu v zemlji.”

Zabaven' epitaf o tašči:

„Pod tem težkim križem leži moja uboga tašča … 
Ne poskušajte je zbuditi, kajti če se vrne, 
mi bo odgriznila glavo.“
„... povedal vam bom šalo:
rad sem imel žganje (tuica)
in s prijatelji v gostilni
sem večkrat pozabil po kaj sem prišel.“



»Ioan Toaderu je ljubil konje. 
A je ljubil še eno stvar. 
Da je sedel v gostilni skupaj 
z ženo drugega moškega.“

Ker me je pokopališče povsem očaralo in ker je bil majski popoldan kar soparen, bi še rade volje posedala 
in se zabavala ob pogledu na podobe in zgodbe, ki jih je na svojstven način pripovedovalo pokopališče, 
pa so oblaki postali pretežki in ujela me je nevihta ali pa mi je bilo morda tudi to namenjeno. V priročniku 
za popotnike namreč nisem zasledila informacije o tem, da je v Sapanti tudi spominska hiša, a sem se v 
teku pred nevihto dobesedno zaletela v smerokaz, ki je obetal. Sicer iz napisa nisem razbrala za kaj bi se 
naj šlo, pa sem se vseeno podala v smer, ki ga je nakazoval in tako me je pot pripeljala do spominske hiše 
z zbirko fotografij in zapisov o nenavadnem lesarju Patrasu.

Sprejelo me je čedno dekle, ki se je predestavilo kot AnaMaria Pop. Ocenila sem, da mora biti moje sta-
rosti. V odlični angleščini mi je povedala zgodbo o Patrasu, ki je preminil leta 1977 in o njegovih vajencih, 
ki to tradicijo še vedno ohranjajo živo. V vasi za naslednika te tradicije velja njen oče Dimitri Pop. Zgodba 
se mi zdi zanimiva. Morda se ji tisti hip zazdi, da sprašujem več kot povprečen turist, zato me povabi za 
hišo, v nekakšno delavnico, kjer lahko občudujem spomenike v nastajanju. Njen oče Dimitri jih še vedno 
izdeluje ročno in še zmeraj pripovedujejo zgodbe preminulega, tako v barvah kot besedi. Povem ji, da 
sem iz Slovenije. Državo pozna. Tudi za nekega Slovenca so izdelali spomenik. »Je imel to željo,« se na-
smeji.  

»Bi tudi sama želela biti pokopana na Veselem pokopališču?« se vprašam po odhodu. 

»O čem pa razmišljaš. O smrti pa se res ne sme razmišljati. Navsezadnje jih imaš komaj štirideset,« me 
opomni notranji glas. Iz žepa potegnem listič na katerega mi je AnaMaria v angleški jezik prevedla epitaf, 
ki krasi nagrobnik Stana Ioana Pătraşa in gre takole: 

»Poslušajte me prijatelji. 
V mojih besedah ni laži.
Skozi vse življenje nikomur nisem želel žalega. 
Delal sem dobro, kolikor sem lahko. 
Vprašajte kogarkoli.
 Ah, moj ubogi svet. 
Težko je bilo živeti v njem.«

Avtor: Aleksandra Jelušič Pika
Foto: Aleksandra Jelušič Pika
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MILAN PETEK LEVOKOV

Rojen leta 1960 na Ptuju, otroštvo je preživel v Veliki Nedelji (pri Ormožu), po študiju prava na ljubljanski 
univerzi pa že vrsto let živi v Novi Gorici, kjer dela kot sodnik. Piše romane, kratko prozo ter poezijo; v 
okviru kratke proze se je preizkusil skoraj v vseh zvrsteh in žanrih, saj piše znanstveno fantastiko, humor 
in satiro, postmoderno prozo, realistične novele za odrasle in kratko prozo za otroke in mladino ter li-
terarne potopise in reportaže. Za oddajo Lahko noč, otroci na Radiu Slovenija je prispeval že več kot sto 
svojih pravljic. Doslej ima 30 samostojnih knjižnih izdaj, njegova proza pa je objavljena tudi v antologij-
skih zbirkah z drugimi avtorji.

JURIJ PALJK
Rojen leta 1957 v Velikih Žabljah. Maturo je opravil v vipavskem Malem semenišču in nato še na Znanstvenem 
liceju France Prešeren v Trstu. Napisal je več knjig poezije in proze. Leta 1998 je na mednarodnem natečaju za 
poezijo prejel nagrado Pablo Neruda. Leta 2016 je v Trstu prejel literarno nagrado Vstajenje za knjigo Kaj sploh 
počnem tukaj. Objavljal in sodeloval je v skoraj vseh slovenskih primorskih osrednjih časnikih in revijah, sodeloval 
s programskim oddelkom Radia Trst A, s Primorskim dnevnikom, Radiom Koper, s Slovensko tiskovno agenci-
jo in drugimi mediji. Bil je tesen sodelavec dr. Draga Legiše pri Novem listu v Trstu, kasneje sodeloval tudi z dr. 
Kazimirjem Humarjem pri Katoliškem glasu v Gorici. Od združitve omenjenih tednikov v Novi glas je zaposlen 
kot odgovorni urednik že več kot deset let. Je član Društva slovenskih pisateljev in združenja PEN in piše tudi v 
italijanskem jeziku.

PREDSTAVITEV AVTORJEV
TRETJE ŠTEVILKE PROVINCE

ALEKSANDRA JELUŠIČ PIKA

Rojena leta 1976 v Mariboru. Po študiju ekonomije na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru se je 
preselila na Ptuj, kjer že vrsto let živi in dela. Zaposlena je v podjetju Talum kot svetovalka za odnose z 
javnostmi. Piše poezijo in kratko prozo. Izdala je knjigo kolumn, fotografij in pesmi, letos pa je izšla njena 
pesniška zbirka Z jezikom ti pišem pesem. Je urednica strokovnega časopisa Aluminij, že vrsto let pa piše 
potopise in intervjuje za različne časopise in revije. Ukvarja se tudi s fotografijo. Aleksandra Jelušič je bila 
idejna, vsebinska in oblikovna pobudnica revije ter je tudi oblikovala prelom strani.



ROBERT TITAN FELIX

Rojen leta 1972. Pesnik, pisatelj, publicist in urednik. Diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo na 
Filozofski fakulteti v Mariboru. Izdal pet pesniških zbirk, Carpe diem!, Magnifikat, Benedictus, Pesem o 
razbitem času in Pekel spomladi, pet samostojnih romanov, Portal, Kri na dlaneh, Sanja in samostan, 
Pontifikat in Volosova čreda, s Štefanom Kardošem in Normo Bale sodeloval pri romanesknem projektu 
Sekstant in z Lučko Zorko spisal pravljico Grimolda. Piše tudi kritike, eseje in publicistična besedila. Doslej 
zabeležil nekaj revijalnih prevodov proze in poezije v hrvaščino, nemščino in madžarščino, tudi sam pa 
se ob ostali dejavnosti sporadično ukvarja s prevajanjem.

SANDRA POŽUN

Rojena leta 1972 v hrvaškem Zadru, otroštvo preživela v Bujah v hrvaški Istri, po končani srednji šoli se je 
preselila na Ptuj, kjer živi in ustvarja. Zaposlena v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru kot arhi-
varka. Ženska, neskončno zaljubljena v fotografijo in morje. Izraža se s fotografiranjem aktov, na ta način 
izraža svoja čustva, sanje, želje, strahove, misli, upanja … Fotografija je zanjo najboljša terapija. Udeležila 
se je nekaj skupinskih razstav, prav tako je imela že kar nekaj samostojnih razstav doma in v tujini, za 
svoje delo je prejela tudi nekaj nagrad v Sloveniji in tujini.

BRANE PAVŠEK

Rojen 1965 v Trbovljah. Zaradi neobrzdane radovednosti je bil prvo polovico življenja razpet med naravo-
slovjem in družboslovjem, ne da bi si kje zares našel miren pristan. Po poldrugem desetletju oblikovanja 
in programiranja spletnih aplikacij, www.avto.net je le ena izmed njih, z vmesno nekajletno epizodo ilu-
striranja medvedka Lina za Podravko ter priložnostnim oblikovanjem različnih revij in tiskovin, je končno 
presodil, da je napočil čas, da razpne jadra in krmilo usmeri k obali mobilnih iger ter aplikacij in se na-
posled zasidra. 

JANJA JURANČIČ RAK

Rojena 1963. leta v Postojni. Klasično gimnazijo zaključila v Kamniku, nakar na 
Zdravstveni fakulteti diplomirala kot radiološka inženirka. Ker pa vrag semintja zareže v življenje, po po-
škodbi hrbtenjače leta 1987 ni več mogla opravljati svojega poklica. Parapleginjo je administrativno delo 
dolgočasilo, zato je sledila svojemu daru in strasti. Zaljubljenka v besede zdaj že 15 let lektorira različne 
tekste. Lani je vnovič postala urednica in lektorica Izziva, revije ljubljanskega društva paraplegikov. Pova-
bilo med 'Provincijalce', da pod drobnogledom križem kražem preveri njihove članke, ji je v izziv in ponos. 



BOJAN MARAŽ

Rojen leta 1954 v Novi Gorici, kjer je končal Srednjo šolo za oblikovanje. Zadnjih 15 let živi in dela v Azi-
ji, trenutno v Bangkoku na Tajskem. Kot mladi oblikovalec izdela šah za slepe, kar mu prinese državno 
štipendijo za študij oblikovanja v Angliji. Po študiju se vrne v domovino, kjer dela kot svobodnjak in v 
sosednji Italiji ustanovi oblikovalsko hišo Krea, ki jo vodi 22 let. V tem obdobju vzpostavi stik s trgi v ZDA, 
Aziji in se kasneje osredotoči na Kitajsko. V vlogi oblikovalca, umetniškega vodje in lastnika oblikovalskih 
agencij se podpiše pod 450 projektov, ki jih uspešno realizira v Italiji, Sloveniji, ZDA, na Tajskem in na 
Kitajskem. 

MIROLJUB STOJANOVIĆ MIŠA

Moja priča počinje 10. avgusta leta 1956, u bolnici "Narodni front" u istoimenoj ulici u srcu Beograda. 
“Moj život je protkan tananim nitima umetnosti, od muzike preko fotografije, likovne umetnosti ... do di-
zajna i WEB kreacija“. Diplomirani inženjer informatičkih nauka, zaposlen u Narodnoj biblioteci Srbije na 
poslovima digitalizacije, živim u Beogradu. Zaljubljenik u fotografiju, 4 samostalne izložbe, 25 godina se 
bavio pevanjem u horovima, solista hora. Oženjen, imamo sina Miloša od 19 godina.

OLENA PLANČAK-SAKAČ 

Rođena u Ruskom Krsturu 1961. godine. Više od trideset godina živi i radi u Novom Sadu. Završila je 
Filozofski fakultet, studijsku grupu Jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik u Novom Sadu. Od 
1988. godine radi u NIU "Ruske slovo" na poslovima lektora, zatim novinara, a od 2000. godine do 
danas na mestu urednika rubrika za kulturu i obrazovanje. Četiri godine je uređivala dodatak za knji-
ževnost "Literaturne slovo", bila je član konkursnih komisija za izbor najboljih drama koje je raspisivala 
NIU "Ruske slovo", kao i recenzent u ocenjivanju knjiga. Piše književnu i pozorišnu kritiku.

PREDSTAVITEV AVTORJEV
TRETJE ŠTEVILKE PROVINCE



VANJA LEBAR
Rojena leta 1974 v Murski Soboti. Študirala je na univerzi v Ljubljani, FF na Oddelku za pedagogiko in andra-
gogiko. Kot šolska svetovalna delavka je službovala v Mariboru, M. Soboti, Razkrižju in Celju. Zdaj že vrsto 
let živi v M. Soboti. Aktivna je na področju vzgoje in izobraževanja, projektnega vodenja in zavarovalništva.
Zadnjih nekaj let je po Sloveniji aktivna s predstavitvami avtorskega značaja. Iz svojega imena je nare-
dila didaktično igro. Njeno kreativno pisanje sloni na zbranih in sestavljenih 5000–ih besednih oblikah.

NATAŠA GREGORIČ

Rojena v Šempetru pri Gorici, kjer živi in ustvarja, kadar ni naokrog s svojim spačkom. Diplomirala  je 
2007 na beneški likovni akademiji (Accademia di Belle Arti di Venezia) s polaroid manipulacijo pri prof. 
fotografije Guido Cecere – slikarstvo je prepletla s fotografijo.  Njena strast so knjige in ilustriranje le-teh. 
Upodablja besede in občutke v kompozicije z različnimi slikarskimi tehnikami – z akvarelom, guašem, 
tušem in pasteli ustavlja čas v neskončnih prostorih. Samostojno se nadgrajuje na področju terapije kre-
ativnega izražanja ter izobražuje v projektu Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic.

PRIMOŽ STURMAN

Rojen v Trstu leta 1980. Pred pol desetletja si je ustvaril novi dom na Krasu, v kraju Brje pri Koprivi, ne-
daleč od Sežane. Leta 2007 je diplomiral na Filozofski in leposlovni fakulteti Univerze v Trstu, lani pa 
je opravil usposobljenostne izpite za poučevanje na šolah. Zaposlen je na Državnem izobraževalnem  
zavodu Jožef Štefan. Sodeluje z oddajo Kulturni dogodki Radia Trst A in goriškim tednikom Novi glas. 
Njegovi eseji, pesmi, prevodi in kratka proza so izšli v revijah Poetikon, Literatura, Apokalipsa, Sodobnost, 
Mladika. Pred štirimi leti je v sodelovanju z Borisom Pahorjem za Slovensko matico uredil zbirko zapisov 
Franca Jeze z naslovom In zgodil se bo čudež.

SANDRA JAZBEC

Rojena leta 1982 v Novem mestu. V septembru 2010 je na ljubljanski Filozofski fakulteti pridobila naziv 
univerzitetne diplomirane etnologinje in kulturne antropologinje ter v času, ki je sledil, objavila nekaj 
znanstvenih, publicističnih člankov in monografijo. Pol desetletja kasneje na isti akademski ustanovi snu-
je doktorsko disertacijo na temo »Uspeh in Slovenci: zasnova Mesta uspehov na Slovenskem v dvorcu Tur-
nišče«. Zato ker je izjemna občudovalka Ptuja in dvorca Turnišče ter kulturne dediščine ne jemlje vnemar.



NATAŠA ŠVIKART ŽUMER 

Rojena 1972 v Mariboru. Piše poezijo, pravljice za otroke in prevaja. Vodi Društvo MAUS, Založbo MAUS 
in je njena glavna urednica. Je pobudnica in izvajalka festivala erotične poezije. Pobudnica in organi-
zatorka številnih humanitarnih akcij za otroke. Publikacije: Venerine samoizpovedi, Miška želi postati 
pevka, Ljubljana 2012, Dodiri duša, Znotraj sem pesem. Prevedena v angleški, italijanski, grški, romunski, 
arabski, makedonski, hrvaški in srbski jezik. Prevodi njenih pesmi so objavljeni v mnogih mednarodnih 
zbornikih in antologijah. Prejela nagrado za poezijo Litera 1999 v Mariboru.  Mednarodne nagrade: Arte, 
Srbija 2014,  Balkanika 2014 v Romuniji in Književno pero, Hrvaška 2015.

DUŠAN TRUŠNOVEC

Živi na Tolminskem, kamor se je preselil leta 1980.  Privih 23 let je živel na Jesenicah. Tam so mu pod 
kožo zlezle gore in lepota narave, ki se ga držijo že vse življenje.  Najbrž so njegova Jeseniška hribovska 
druščina, intenzivno doživljanje narave in Tolminski puntarski geni njegovih prednikov kriv, da ne zmore 
pogledati proč , ko se dogajajo krivice in nesmisli. Zato je odločitev, da skupaj z nekaj somišljeniki ustano-
vi Civilno iniciativo Za sLOVEnijo in sVOboDO, povsem logična posledica vsega tega. Vpis Vode v Ustavo 
je njihov prvi projekt. 

ANA JUG

Živi v Novi Gorici. V letu 2015 je bila nominirana za Slovenko leta. Je odvetnica, ki ne le da pomaga šib-
kim, temveč tudi gleda pod prste tistim, ki kratijo človekove pravice. Preprečuje plenjenje, preganja krivi-
ce. Brezplačno zastopa nekaj mariborskih in ljubljanskih vstajnikov, saj je prepričana, da se borijo za naše 
ustavne pravice. V Skupini kazenska ovadba (SKO) naznanja kazniva dejanja politične in gospodarske 
elite. V novoregistrirani verski skupnosti Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonjenja kot nadsvečeni-
ca s somišljeniki ščiti naše skupne pravice in javno dobro: reveže, naravne vire, hrano, pravico do naravne 
pitne vode. 

PREDSTAVITEV AVTORJEV
TRETJE ŠTEVILKE PROVINCE



ANJAN  GHOSH

Živi v kraju Mumbai ,v Indiji. Študiral je slikarstvo in v njegovih slikarskih delih se tako kot v fotografiji, 
ki je njegov hobi pojavlja motiv indijskega človeka, ki ga ujame pri njegovih vsakdanjih opravilih. Prav 
zaradi tega njegova fotografija spada med ulično fotografijo. O sebi pravi: 
»Photography is my life. Photography is my passion. I cannot think without it. I think life is full of colo-
ur, particularly my country is tropical and one can see lot of colour everywhere – like bright and sunny 
nature, colorful festivals.«

DANI BEDRAČ

Rojen leta 1954. Je pesnik, kantavtor in komponist. S poezijo in glasbo se ukvarja že iz gimnazijskih let. Je 
vodja glasbene skupine Kladivo, Konj & voda, ki po tridesetletnem premoru spet deluje, ukvarja pa se tudi 
z raziskavami zvoka v elektronski glasbi. Bil je (so)urednik književne revije Vpogled, organizator literarnih 
delavnic in kulturnih dogodkov ter mentor mlajšim ustvarjalcem. Izdal je sedem pesniških zbirk in eno 
novelo, občasno pa piše tudi uvodnike in recenzije. Poezijo redno objavlja v številnih literarnih revijah in 
zbornikih doma in v tujini. Zadnja leta živi in ustvarja v Celju.



DRUGO ŠTEVILKO PROVINCE JE PRELISTALO 
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