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Uvodnik
Cenjeni bralke in bralci Rodne grude, pozdravljeni,
v letu 2021 je Združenje Slovenska izseljenska matica obeležilo sedem desetletij delovanja, povezovanja z rojakinjami in rojaki, ki živite po vsem svetu, z domovino. Ker to počnemo že dolga
desetletja, sem prepričana, da delamo dobro, zagotovo pa se trudimo, da bi bili pri tem čim bolj
uspešni.
V tem, za nas prazničnem letu, smo obletnico obeležili s slavnostno akademijo, oktobra v Mestni
hiši v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo predstavili krajši dokumentarni film o našem delu, v katerem so o svojem sodelovanju z Matico spregovorili tako rojaki, ki živijo po svetu, kot tisti, ki z nami
sodelujejo v domovini. Nastal je zanimiv kolaž spominov in želja po delovanju tudi v bodoče. Na
slovesnosti je nastopal Slovenski oktet, ki tako kot izseljenska matica praznuje 70 let, saj je bil
leta 1951 ustanovljen na pobudo naših izseljencev z željo, da bi imeli skupino, ki bi naše rojake v
tujini razveseljevala s slovensko pesmijo.
Uvodoma nas je vse skupaj nagovorili predsednik Združenja SIM dr. Boris Jesih, nato ministrica z
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch, slavnostni govornik je bil
akademik profesor dr. Boštjan Žekš. V nadaljevanju Rodne grude lahko preberete vse omenjene
nagovore kot tudi razmišljanja nekaterih članic in članov izseljenske matice ter njenega izvršnega odbora. Na slavnostni akademiji smo se za preteklo delo v povezovanju Slovenk in Slovencev
z domovino svojih prednikov zahvalili nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Združenja SIM g.
Sergiju Pelhanu, nekdanjemu glavnemu tajniku g. Janezu Roglju, novinarju in fotografu Rodne
grude g. Ivanu Cimermanu ter Slovenskemu oktetu, ki s svojimi nastopi plemeniti slovensko pesem med našimi rojaki.
V tem letu obeležujemo tudi 30. obletnico Likovne kolonije, ki jo organiziramo na Matici. Zadnji
dve leti smo lahko objavili natečaj, na katerega so se odzvali mnogi umetniki. Njihova dela smo
predstavili na spletni razstavi. Letošnjo razstavo z naslovom Dvojnost – Razdvojenost smo delno
lahko postavili tudi v predprostoru sedeža Matice, na Linhartovi 13 v Ljubljani, in bo na ogled do
konca letošnjega leta.
V pričujoči posebni številki Rodne grude smo opisali delovanje izseljenske matice danes in objavili zgodbe, ki smo jih dobili z vseh koncev sveta na temo natečaja z naslovom Solze sreče in Vino
ljubezni. Na Matici si želimo objaviti in tiskati knjige naših rojakinj in rojakov, ki po svetu še vedno
pišete in ustvarjate v slovenskem jeziku, kar je lahko zahtevno, predvsem za tiste, ki ste v tujini
že dolga desetletja. Z zavedanjem o pomembnosti ohranjanja slovenske kulture in slovenskega
jezika skupaj ustvarjamo enoten slovenski kulturni prostor. In v ta skupni mozaik lahko vsak prispeva svoj kamenček.
Upam, da boste uživali ob prebiranju tokratne posebne številke Rodne grude.
Hvala vsem za sodelovanje in podporo našemu delovanju.
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Ministrica dr. Helena Jaklitsch med pozdravnim nagovorom

Predaja zahvale Slovenski izseljenski matici za dolgoletno uspešno delo

Glavna tajnica Združenja SIM Jasmina Ilič Draković

Mladen Lunić iz Banja Luke in Ženja
Simonič, zaposlena na Združenju SIM
Polna dvorana v Mestni hiši v Ljubljani

Ministrica dr. Helena Jaklitsch in prof. dr. Boštjan Žekš
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Torta ob 70. obletnici Združenja SIM

december 2021

Jasmina Ilič Draković, dr. Boris Jesih, dr. Helena Jaklitsch,
Ženja Simonič

Pogostitev in druženje

Nastop Slovenskega okteta na balkonu

Nagovor predsednika Združenja SIM dr. Boris Jesiha
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Pogled nazaj

V SIM smo v preteklih desetletjih opravljali številne dejavnosti, ki so pomagale ohranjati vez s slovenskim jezikom
in kulturo. Seveda je to le deloma prispevalo k ohranjanju
vezi s Slovenijo in slovensko identiteto. Samo organiziranje
gostovanj nikakor ni bilo dovolj in je danes večinoma že
preživeto, čeprav le-ta posameznim skupinam izseljencev še vedno veliko pomenijo. S spodbujanjem skupnega
slovenskega kulturnega prostora, ki je pri delovanju SIM
še vedno v ospredju, se je treba usmerjati tudi v druge
dejavnosti. Zato veliko pozornosti namenjamo pomoči
pri izobraževanju, predvsem pa spoznavanju slovenskega
jezika in kulture mlajših generacij, predstavitvi kulturnega
ustvarjanja slovenskih umetnikov po svetu v slovenski
javnosti, organiziranju različnih srečanj in v zadnjem času
tudi sodelovanju s slovenskimi podjetniki v tujini, ki iščejo
poslovne priložnost v Sloveniji.

za pogled naprej

dr. Boris Jesih
predsednik Združenja Slovenska izseljenska matica

OB 70-LETNICI USTANOVITVE ZDRUŽENJA
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA JE BILO
NEMALO PRILOŽNOSTI, DA SMO SE OZRLI
NA PREHOJENO POT, NAREDILI NEKE
VRSTE INVENTURO DEJAVNOSTI, KI SO JIH
VSAKOKRATNI ČLANI MATICE IZVAJALI IN
SPODBUJALI.
Ob dogodkih, ki smo jih v Združenju Slovenska
izseljenska matica (SIM) pripravili v letošnjem letu,
smo se sami, pa tudi nekateri okoli nas, zavedli,
kako široka paleta dejavnosti se je zvrstila v sedmih
desetletjih obstoja.

Ni odveč, če še enkrat spomnimo, da so
pobudo za ustanovitev SIM dali prav slovenski izseljenci, ki so že med vojno polagali upe v osamosvojitev slovenskega
naroda v okviru lastne države. Sobivanje
v okviru nove jugoslovanske države je
marsikomu dalo upanje, da se bodo na
novo vzpostavile vezi, nekateri so upali
tudi na vrnitev. Čeprav je šlo deloma za
nerealna pričakovanja, je SIM od vsega
začetka predstavljala vez z domovino
za številne izseljence, najprej predvojne
generacije, nekoliko manj delu povojnih
generacij slovenskih izseljencev, pozneje pa tudi vse številnejšim Slovencem,
ki so se kot delavci na začasnem delu
izseljevali v mnoge evropske države. Te
so v veliki meri postale njihova stalna
bivališča.
Po razpadu bivše države smo bili naenkrat pred dejstvom, da so številni
Slovenci, ki so se v prejšnjem stoletju,
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pričujoči Rodni grudi piše tudi njen
bivši predsednik Janez Bogataj.

nekateri tudi za časa Avstro-ogrske monarhije, predvsem
zaradi službenih in drugi razlogov naselili po republikah
bivše države, naenkrat postali izseljenci, kljub temu da jim
posamezne novonastale države podeljujejo tudi status narodnih manjšin, predvsem zaradi zakonske ureditve njihovega
položaja. Vsem tem so se pridružili številni mladi, ki se izseljujejo zaradi kariere ali boljših pogojev za njeno uresničitev.
V zadnjem času pa žal tudi številni mladi, predvsem zaradi
boljšega zaslužka in želje po boljšem življenju zase in za
svoje otroke, ki je v tujini bolj dosegljiva kot doma.
Ob vzpostavitvi nove slovenske države smo občutili, da Slovenci po svetu še kako podoživljajo razmere v domovini.
Podobno kot med drugo svetovno vojno in po njej so se tu
leta 1991 aktivno vključili v podporo prizadevanj za vzpostavitev nove slovenske države in njeno mednarodno priznanje.
Matica je bila v bivši državi edina civilno-družbena organizacija, ki je sodelovala s Slovenci po svetu, po letu 1991 so
se pojavile tudi nove. Ni jih bilo malo, ki so pričakovali, da
bo Matica poslej poniknila, nekateri so ji po krivici očitali
tudi preveliko politično povezanost prejšnje države v odnosu
do dela slovenske emigracije po 2. svetovni vojni. O tem v
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Zahvaljujoč strpni politiki mojega
predhodnika na mestu predsednika
Matice Sergija Peljhana ima danes
Matica z vsemi drugimi organizacijami
civilne družbe dobre odnose. Lahko
rečemo, da se vse organizacije med
seboj dopolnjujemo in sodelujemo.
Prepričan sem, da bo tako tudi v bodoče.
Lahko ugotovimo, da se danes na SIM
pri svoji dejavnost posvečamo prav
vsem, ki so se v preteklosti izselili iz
domovine. Pred leti sem, tudi sam na
začasnem delu v politiki, dejal, da so
za nas vsi naši. To v enaki meri velja za
SIM danes. Seveda bi si želeli, da bi pri
nas doma bili taki pogoji, da se ne bilo
treba izseljevati iz domovine, pa tudi
da bi bili tisti, ki se tja izseljujejo, taki
bodo vedno, ohranili trdno vez Slovenijo, slovensko kulturo in jezikom.
Zavedati se moramo, da prav vsi, ki
se izseljujejo, pustijo nekaj za sabo,
največkrat so to sorodniki, prijatelji
spomini in še bi lahko naštevali.

Ob mnogokrat spregledanem dejstvu, da kar četrtina
Slovencev in njihovih potomcev živi, dela, ustvarja izven
Slovenije, je sodelovanje z njimi naša dolžnost, obenem pa
tudi velika priložnost v medsebojnem povezovanju, tako
za nas, ki živimo tukaj kot za tiste, ki živijo izven Slovenije.
Zdravstvena kriza, ki smo ji pri nas in posvetu priča zadnji
dve leti, nam je razkrila, da je sodobna tehnologija tudi na
našem področju bolj kot do zdaj velika prednost, ne samo
pri vsakodnevnem povezovanju in ohranjanju stikov, temveč tudi pri organiziranju in izvajanju različnih dejavnosti.
Zavedamo se, da vse to počne tudi država preko svojih
institucij, vendar je Matica prav zaradi svoje široke razvejanosti tista, ki lima dostop do številnih organizacij in
tudi posameznikov, ki sicer lahko pri svojem delu ostanejo
spregledani. Tega se zaveda tudi slovenska država, ki nam
s svojo podporo omogoča delovanje.
Izkoristimo ta zapis še za povabilo vsem tistim, ki vidijo v
dejavnosti SIM tudi del svojih pogledov, da se nam pridružijo, vsem članom SIM pa ob častitljivi obletnici izrekam
iskrene čestitke.
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Nagovor
dr. Helena Jaklitsch
ministrica

ob 70. obletnici Združenja
Slovenska izseljenska matica

SPOŠTOVANI PREDSEDNIK ZDRUŽENJA
SLOVENSKE IZSELJENSKE MATICE
DR. BORIS JESIH,
SPOŠTOVANI AKADEMIK PROF. DR.
BOŠTJAN ŽEKŠ,
SPOŠTOVANI VISOKI GOSTJE,
DRAGI GOSPE IN GOSPODJE, DRAGI
ROJAKI,
v veselje mi je, da lahko danes praznujem
z vami, dragi člani Slovenske izseljenske
matice. Sedemdeset let dela, truda in skrbi
ni malo.

Pred dobrim mesecem smo na Uradu
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu z veseljem gostili razstavo, ki ste
jo ob tej pomembni obletnici pripravili,
da bi pobliže predstavili zgodovino Matice, vso njeno pestro dejavnost, bogato knjižno bero, preštevilne stike med
slovenskimi rojaki po svetu in matično
domovino. Lepo se je bilo sprehoditi
med postavljenimi panoji in prebirati
zanimive zapise, ki odstirajo bogato
paleto društvene preteklosti. Verjetno
danes marsikdo ne ve, da je Slovenski
oktet, ki razveseljuje s svojim petjem
rojake doma in po vsem svetu tudi že
sedemdeset let, nastal prav na pobudo
Slovenske izseljenske matice. Prepričana sem, da marsikomu ob pogledu
na slike, ki jih prinaša razstava, pa tudi
vaš bogat fotografski arhiv, in ob zapisanem na panjih ali v Rodni grudi vztrepeta srce, saj mu v spomin priklicujejo
morda znane obraze, morda dogodke,
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mnega arhiva, nad katerim, kot sami
veste, sem bila navdušena – vse to so
področja, kjer je vaš prispevek izjemen
in še kako potreben tudi v prihodnje.

in po svetu podeliti priznanje za njeno »izjemno vlogo pri
povezovanju slovenske izseljenske skupnosti z matično
domovino in ohranjanje slovenske narodne identitete in
kulturne dediščine med rojaki po svetu.«

Spoštovani,
Z najboljšimi željami za prihodnost želim Slovenski izseljenski matici ob 70.
obletnici v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Želim vam, da bi kljub visoki obletnici še naprej ohranjali
mladostno zagnanost, zavezanost slovenstvu, bogati slovenski tradiciji in slovenski identiteti kot tiste vrednote, ki
povezujejo Slovence po vsem svetu. Ne le med seboj, temveč
tudi z nami. Vse dobro in res še enkrat iskrene čestitke!

Nagovor
Dr. Boštjan Žekš
akademik

ki jih je obiskoval, ali srečanja, ki so ga zaznamovala. To
je zagotovo ena od tistih najlepših trenutkov praznovanja
obletnic, saj je to čas, ki si ga pravzaprav vzamemo zase, za
svoje prijatelje in za tiste, s katerimi smo delali, sodelovali
in toliko let ustvarjali skupaj.
Seveda pa so prav obletnice tudi odlična priložnost za refleksijo, kritično ovrednotenje dosedanje prehojene poti
in pripravo načrtov za prihodnost. Prav slednje je še kako
pomembno, saj premišljevanje o prihodnosti in načrtovanje
pomenita, da smo še tu, da nam je še mar, da še ohranjamo
zavedanje o svojem poslanstvu. Vam, dragi člani Slovenske
izseljenske matice, dobre volje in smelih načrtov za prihodnost ne manjka. Krepitev stikov z rojaki po svetu, ki nas
danes, ko se že skoraj dve leti soočajo z odsotnostjo stikov
in društvenega življenja, morda potrebujejo še bolj kot kadarkoli v preteklosti, povezovanje slovenskih skupnosti med
seboj, spodbujanje učenja slovenskega jezika, približevanje,
skoraj bi lahko rekla odkrivanje izjemne dediščine in potenciala slovenskih skupnosti po svetu slovenski družbi tu,
v domovini, ki o naših rojakih in njihovem ne le življenju na
tujem, temveč tudi njihovih uspehih in zvestobi slovenstvu,
žal čisto premalo ve, digitalizacija in ureditev vašega izje-
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ob sedemdesetletnici Slovenske
izseljenske matice, 21. 10. 2021

SPOŠTOVANE, SPOŠTOVANI,
v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim
na današnji slovesnosti ob sedemdesetletnici
Slovenske izseljenske matice (SIM).

Pred leti sem bil v vladi RS nekaj časa
odgovoren za Slovence izven meja RS,
tako da nekaj vem o tem področju, toda
moram takoj na začetku poudariti, da
vam bom v tem nagovoru posredoval
svoje misli, ki ne odražajo nobenega
uradnega stališča naših oblasti niti ne

Predsednika Republike, ki je častni pokrovitelj te prireditve.
Pa naj najprej pozdravim častne goste, predvsem ministrico
dr. Heleno Jaklitsch, potem pa še novo vodstvo SIM, novega
predsednika, novi izvršni odbor, novi nadzorni odbor in malo
manj novo glavno tajnico. Moji topli pozdravi in velika zahvala
pa gredo tudi prejšnjemu vodstvu, odhajajočemu predsedniku Sergiju Pelhanu, ki je kulturno, prijazno, a vztrajno 17 let
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vodil SIM, ter dolgoletnemu glavnemu
tajniku Janezu Roglju, ki je funkcijo že
malo prej zapustil.
SIM je bila na pobudo SNPJ iz Chicaga
ustanovljena leta 1951. Od takrat pa ste
opravili ogromno in čudovito delo pri
povezovanju Slovencev v tujini med seboj in s Slovenijo. Organizirali ste množico obiskov, nastopov, koncertov posameznikov in skupin iz tujine pri nas in
naših v tujini. Pevci, operni pevci, folklora, glasba, pisatelji, pesniki, slikarji, lutke, gledališče, pouk slovenskega jezika,
fotografija itd. so bila vaša področja izmenjave, predvsem z območij, kjer je
več Slovencev in kjer so bolj osamljeni:
Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada. Intenzivna je bila tudi izmenjava z
Evropo in v zadnjem obdobju s Slovenci
v bivših jugoslovanskih republikah. Toda
ob tem res uspešnem delu ste imeli tudi
težave. Kot pravi vaš bivši glavni tajnik v
zborniku ob šestdesetletnici: 60 let je 40
let vzpona in dvajset let opravičevanja
in dokazovanja. Kako pa je sedaj? Ali
imamo še vedno 40 let vzpona in sedaj
30 let opravičevanja, ali smo v drugem
ekstremu s 50 leti vzpona in le 20 leti
opravičevanja? Najbrž je resnica nekje
vmes, SIM je preživela najhujše napade,
uspešno delate, se povezujete in sodelujete, toda intenzivnost tega dela ni
taka, kot je bila, zaradi manjšega obsega sodelavcev, manj denarja, zaradi
rahlo neprijetne klime. Škoda, po mojem mnenju.
Menim, da vse to izvira iz napačnega
pogleda na našo tranzicijo, ko nekateri mislijo, da je bilo v starem režimu
vse slabo in da je treba zato vse, kar
izhaja iz tega, odpraviti. Pa ni tako. V
glavnem se je kar dobro delalo, seveda
pod neko državno oz. partijsko kontrolo, toda z mnogo notranje svobode in
samoiniciativnosti. Sam sem, npr., pol
poklicnega življenja preživel na Institutu
Jožef Stefan, kjer je bilo vodstvo dolgo
popolnoma partijsko, toda pri delu sta
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veljali popolna svoboda in avtonomija in pomembno je bilo
le to, kako dobro delaš. Mene, npr., v vsem tem obdobju
nihče ni vprašal, če bi se pridružil partiji. Saj ne, da bi se
želel pridružiti, ampak sem vseeno bil kar malo užaljen.
Institut Jožef Stefan je te pritiske zdržal, čeprav so ga takoj po
osamosvojitvi nekateri želeli razbiti ali ukiniti. Pri vas so bili
zaradi političnega pomena izseljenstva pritiski hujši, tako da
ste si morali močno prizadevati, da ste obstali. Jasno je, da
v prejšnjem obdobju niste mogli enakopravno pokrivati vseh
vidikov izseljenstva, toda pričakoval bi, da bo dovolj, če boste
po osamosvojitvi in spremembi političnega sistema vključili v svoje delo tudi tiste izseljence, ki jih prej niste mogli.
Toda ne, nezaupanje ali celo sovraštvo sta bila tako velika,
da smo raje ustanovili dodatne izseljenske organizacije pri
istih ali še manjših skupnih sredstvih kot prej. Potem smo
porabili desetletje ali več, da so te izseljenske organizacije
zaslutile, da morajo sodelovati. Ostaja pa neodgovorjeno
vprašanje, kaj naj bi z izseljenci sploh počeli in kaj je namen
vsega skupaj. Prišli smo do tega, da zadržati ali prepovedati
izseljevanja v odprti družbi ne moremo in je edina rešitev,
da ustvarimo državo, kjer bo lepo živeti in kjer se ne bomo
preveč prepirali, tako da bodo ljudje radi ostajali doma. Za
tiste, ki pa jih bodo ambicije kljub temu potegnile v veliki
svet, pa se bomo morali potruditi, da bomo z njimi vzdrževali stike, sodelovali in jih občasno vabili na obisk domov.
Zaenkrat smo še daleč od tega ideala, stvari se morda celo
slabšajo, a ne smemo obupati, saj se moramo zavedati, da je
rešitev izseljenskega vprašanja tu pri nas, doma v Sloveniji.
Toda bodimo optimisti. Zdi se mi, da se odnosi in povezave
med izseljenskimi organizacijami v Sloveniji, ki jih je morda
res preveč, kljub vsemu izboljšujejo in da se ideološki naboj
zmanjšuje. Morda bomo čez sto ali več let, ker smo pri takih
stvareh res malo počasni, pozabili na ideološke razcepe in
se bodo ljudje spraševali, zakaj imamo pravzaprav toliko
izseljenskih organizacij. Pa bo nekdo odgovoril: »Morda
zato, ker imamo naše zdomce in naše izseljence tako radi.«
Tedaj bi jaz, če bi bil zraven, dejal: »Res je, radi jih imamo.«
Ob obletnici Slovenski izseljenski matici čestitam in se ji
zahvaljujem za vse, kar je dobrega naredila. Želim ji tudi
uspešno delo pri povezovanju Slovencev v prihodnje. Ko
vidim njene uspehe v preteklosti, v dobrih in v slabših časih,
nimam o uspešnosti nobenih dvomov.
Srečno.
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Ob obletnici
Sergij Pelhan
Dolgoletni predsednik Združenja SIM

ZDRUŽENJE SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
TAČAS PRAZNUJE SEDEMDESET LET DELOVANJA.
PO DRUGI SVETOVNI VOJNI SE JE NAMREČ
NOVA OBLAST V SLOVENIJI ZAVEDLA, DA IZVEN
MATIČNE DOMOVINE ŽIVI NEZANEMARLJIVO
ŠTEVILO ROJAKOV, RAZSELJENIH PO VSEH
KONTINENTIH SVETA.
Naši predniki so v zadnjih 150 letih doživljali
najrazličnejše ekonomske vojne in ideološke
katastrofe. Posebej tragično je, da se je zaradi
navedenih razlogov v času po svetu razselila
kar dobra četrtina narodovega telesa. Pri tem pa
je vendar razveseljivo dejstvo, da je med našimi
izseljenci živo tlela navezanost na rodno grudo.
Iz te ljubezni je v preteklih letih nastalo
več kot tisoč društev, ki so med našimi
rojaki ohranjala slovensko besedo, pesem in ples ter s tem navezanost na
domovino. Ustanovitev SIM je omogočila novo kvalitetno raven stikov med
matično domovino in izseljenci. Obdobje delovanja SIM lahko razdelimo
v dva dela.
V prvem, od leta 1951 do nekako 1995.,
je SIM intenzivno navezovala stike z
izseljenskimi društvi in posameznimi
izseljenci. Tako je nudila pomoč društvom pri ohranjanju slovenskega jezika, najprej preko časopisov, revij in
knjig ter gramofonskih plošč, kasneje
pa s pošiljanjem učiteljev slovenskega
jezika in dajanjem štipendij otrokom izseljencev, ki so prihajali na študij v Slovenijo. Ustanovili in redno smo izdajali
revijo Rodna gruda, ki je sprva izhajala
v 5.000, zadnja leta pa v 2.500 izvodih.

Izredno so bila odmevna in dobro obiskana Srečanja v moji
deželi, kjer so nastopili pevski zbori, folklorne in glasbene
skupine naših izseljencev. Ker so se na SIM zavedali, da
imamo med rojaki tudi pomembne pesnike, pisatelje, glasbenike in likovne umetnike, smo redno tiskali njihova dela,
izdajali gramofonske plošče in podpirali likovno ustvarjalnost
z razstavami.
Skratka, v prvih 40 letih delovanja je SIM skoraj v celoti ohranjala in razvijala stike z našimi rojaki na vseh različnih
kulturnih ravneh delovanja, med katerimi ne gre prezreti
organiziranja gostovanj izseljenskih društev v matični domovini in gostovanj društev iz matične domovine med izseljenci.
Drugo obdobje delovanja SIM lahko opredelimo z obdobjem
zadnjih 30 let, torej z nastankom lastne države Slovenije.
Kmalu po osamosvojitvi je nova politika na področju izseljenstva ustanovila še dve društvi, ki naj bi skrbeli za povezavo
med domovino in rojaki po svetu.
Tako sta bili ustanovljeni društvi Slovenija v svetu in Svetovni
slovenski kongres. Namen njune ustanovitve je bil verjetno
dober, saj naj bi tako matična domovina navezala stike z
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Matica

vsemi izseljenci. Slabost tega pa se kaže
v razdrobljenosti tovrstne politike.

– simbolno središče čebelje družine
ali sredstvo za zategovanje vijaka

To lahko ugotovimo že, če pogledamo
čez mejo na Hrvaško, kjer so zmogli
vključiti interese vseh njihovih izseljencev v že obstoječo izseljensko matico.
Uspešnost enega ali drugega modela
bo pokazal čas.
Velik vpliv na povezave med matično
domovino in izseljenci pa imajo vse
večje spremembe na področju komunikacijskih povezav s pojavom novih
elektronskih medijev. Le-ti so povzročili,
da je svet vse bolj povezan in da imajo posamezniki možnost neposrednih
povezav, tako z besedo kot celo s sliko.
Izseljenci dandanes niso vezani le na
pisma, časopise, revije idr., da bi bili v
stiku z rojaki v matični domovini. Globalizacija tako prinaša nove možnosti
povezav, kar se kaže tudi pri zmanjšanju
števila delujočih društev med izseljenci. Ocenjujemo, da se je število društev
med izseljenci zmanjšalo na približno
500. Kažejo pa se nove oblike interesov
med izseljenci, kot sta iskanje korenin
in povečanje zanimanja za učenje slovenskega jezika. Obenem se kot izjema
kaže povečanje števila novih društev v
republikah bivše Jugoslavije. V zadnjih
30 letih smo zato v SIM pomagali pri
ustanavljanju navedenih društev in pri
vseh oblikah sodelovanja z njimi.

Nekaj izbranih zapisov iz dnevnikov
Prof. dr. Janez Bogataj

Zahvala za dolgoletno uspešno vodenje Združenja SIM g. Sergiju
Pelhanu

da bi prišlo do ustanovitve muzeja slovenskega izseljenstva.
Žal do tega ni prišlo in kaže, da bo potrebno še nekaj desetletij prizadevanj, da bodo izseljenci v domovini dostojno
predstavljeni. Živimo pač v časih, ko nekateri ne domu ne
rojakom niso posebej naklonjeni. Tako bo preteklo še veliko
vode, da bomo Slovenci dobili novo Narodno in univerzitetno
knjižnico, novo stavbo ljubljanske Drame in muzej, posvečen
našim rojakom. Je že tako, da daje politika danes v ospredje
vojaško oborožitev.
Vsekakor bo SIM tudi v naslednjih letih skrbela za ohranjanje
slovenske besede med izseljenci in to v prepričanju, da je
za ohranitev naroda najučinkovitejše orožje vedno bilo in
bo slovenska beseda!
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Glavni problemi so bili predvsem tukaj, torej doma v Sloveniji. S Slovenci
in njihovimi potomci po svetu je bilo
najmanj težav. Tako sem doživljal pozitivno razumevanje celo tam, kjer bi
ga najmanj pričakoval.
Po prevzemu funkcije predsednika me
je že 1. 3. 1995 poklical po telefonu eden
od državnih uradnikov in mi dejal, da
mi čestita za predsedništvo, čeprav je
zraven malo pelina! Odgovoril sem mu,
da sem prav zato to funkcijo prevzel, ker
bom poskušal pelin spremeniti v medico! Prvo voščilo ob izvolitvi za predsednika SIM je prišlo od Našega glasu
iz Avstralije. Šele čez nekaj dni so postopoma čestitali nekateri iz Slovenije.
Sprejela sta me tudi takratni predsednik
republike Milan Kučan in ljubljanski
metropolit, nadškof dr. Alojzij Šuštar.
Oba sta v izrazito prijetnih in sproščenih
pogovorih poudarila, da moramo z de-

V SIM smo poleg navedenega ohranili
izdajanje revije Rodna gruda v elektronski obliki, redno letno organiziramo tečaje slovenskega jezika, likovno
kolonijo, sodelujemo pri organiziranju
gostovanj pevskih, glasbenih in folklornih skupin ter vzdržujemo neposredne
stike s posameznimi izseljenci. Posebej
skrbimo, da omogočimo izdajanje knjig,
ki jih ustvarjajo naši izseljenci.
Nenazadnje naj omenim, da smo si v
SIM posebej prizadevali, da bi skupaj
s prej navedenima društvoma dosegli,

OD 15. 2. 1995 DO 19. 3. 1999 SEM BIL
PREDSEDNIK SLOVENSKE IZSELJENSKE MATICE
(V NADALJEVANJU SIM). ZA TO OBDOBJE ŠTIRIH
LET SE JE V MOJIH DNEVNIKIH NABRALA VRSTA
ZAPISOV, KI BODO LAHKO TEMELJ MOREBITNE
BODOČE KNJIŽNE IZDAJE.
Predsedoval sem v zelo zanimivem obdobju
družbenega razvoja v Sloveniji ali, kot mi je dejal član Izvršnega odbora SIM ter prvi predsednik
Svetovnega slovenskega kongresa Vlado Habjan:
»Delovati moramo v okviru današnjih možnosti; časi
so izrazito prehodni!« Ta prehodnost je bila izrazito večstranska in se je kazala v številnih oblikah,
odzivih, osebnih interesih in vsem, kar še danes
označuje psihiatrično stanje v Sloveniji. .

Nastop Slovenskega okteta
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lovanjem SIM preseči preteklost in se usmerjati v sedanjost
in prihodnost. Dr. Šuštar je poudaril, da bodo nekateri kljub
vsem naporom to težko presegli, kar je razumljivo. Tudi
takratni slovenski zunanji minister Zoran Thaler je pokazal
velik interes za prenovo SIM in idejo, da se preimenuje v
Matico Slovencev po svetu. Menil je, da moramo preseči
številne razprtije in obremenjenost s preteklostjo. Kot je
razvidno iz obsežnih zapisov pogovorov, smo že na začetku
dobili obetavno podporo na ravneh države in Cerkve, na t.i.
mikro ravni, zlasti še v Izvršnem odboru SIM, pa zadeve niso
potekale kdovekako obetavno. Poleg nekaterih posameznih
odličnih sodelavcev, ki so podpirali program prenove, so bili
drugi še vedno ideološko obremenjeni ali pa so videli tudi v
prihodnje možnost, da preko SIM uveljavljajo svoje osebne
interese, celo posle (!). Nekateri so si privoščili občasne
izpade, ki niso imeli nobenih oprijemljivih osnov.
Npr. še na zadnjem občnem zboru SIM (19. 3. 1999), ob koncu
mojega mandata, je v njenem značilnem slogu prihrumela
ena od članic odbora SIM in me javno napadla, zakaj ob
splošnem pozdravu vseh visokih gostov nisem še posebej
javno pozdravil ljubljanskega podžupana. In potem je nadaljevala: »Če bi tam sedel Rode, bi ga pa pozdravil!«
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K sreči sem dobro poznal njena z ideologijo prežeta in pogosto izmišljena izvajanja in sem ta njen popolnoma neupravičen izpad le še zapisal v svoj dnevnik. Kot
že povedano, so moji dnevniški zapiski
zelo obsežni in podrobni, zato se bom v
nadaljevanju omejil le na nekatere izbrane podrobnosti.
Temeljna značilnost SIM, če se ne spuščam v njena zgodnja leta in ˝naloge˝,
ki jih je tudi morala opravljati, je značilna dvojnost delovanja: delovanje v
Sloveniji in razne oblike pretežno kulturnega delovanja med Slovenci po svetu
in njihovimi potomci. SIM je postajala
organizacijski servis in koncertna poslovalnica za posredovanje določenih
kulturnih, pretežno glasbenih vsebin.
Slednje so bile v največji meri povezane z narodnozabavno glasbo. A veliko
pomembnejše od te dejavnosti je bilo
posredovanje pomoči pri učenju slovenskega jezika in pravilno razumevanje
razvoja Slovenije v obdobju Jugoslavije
ter po razglasitvi samostojnosti. Kot že
povedano, se ne bom spuščal v prvo obdobje, o katerem sem sicer zbral vrsto
zanimivih pričevanj. V tem obdobju je
bila SIM v nekaterih okoljih in slovenskih
domovih po svetu nezaželena. Prav zato
je bilo mnenje njenega vodstva, da je
treba z novim programom in delovanjem doseči, da bodo SIM sprejemali
tam, kjer to do osamosvojitve Slovenije
ni bilo mogoče. Zaživelo naj bi sodelovanje z drugimi društvi in združenji, ki
skrbijo za Slovence po svetu in njihove
potomce. Navsezadnje je to želela tudi
oblast in za razrez finančne pogače je
bilo več kandidatov, ne pa kot v prejšnji
družbeni ureditvi le eden, to je SIM.
Po osamosvojitvi so torej nastopile
popolnoma nove razmere, zato je bilo
treba temeljito premisliti oblike in vsebine sodelovanja s Slovenci po svetu in
njihovimi društvi. Lahko bi rekel, da je
nastopil konec izseljenskega turizma, ko
so z glasbenimi in drugimi skupinami
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v določena okolja sveta potovale cele delegacije in ne le t.
i. posamezni spremljevalci. Tako sem vsa svoja potovanja
povezal s strokovnimi predavanji z diapozitivi. Današnji USB
ključi so naravnost odlična tehnična možnost v primerjavi
s takratnimi 600 in več diapozitivi, ki sem jih poleg prtljage
tovoril v kovčku. Odzivi na predavanja so bili zelo pozitivno
sprejeti. V nekaterih krajih so slovenski organizatorji uredili
predavanja na univerzah, kar je bil tudi del nove usmeritve
programov SIM. Torej nič več le narodnozabavna glasba po
društvenih dvoranah, ampak tudi razne zvrsti kakovostnih
kulturnih dejavnosti v javnih dvoranah, opernih hišah, na
univerzah in še kje.
Vendar zadeve niso potekale tako, kot bi se zdelo ob tem
zapisu, saj je bilo treba postopoma spreminjati mnenja,
poglede, tudi estetska, najbolj pa ideološka merila. K tem
spremembam so vedno bolj prispevali mladi, ki v veliki meri
niso več znali slovenskega jezika, a so se še kako zavedali
slovenskih korenin. To je pomenilo, da so v njihovih okoljih
predstavljali nekaj več!
Usmeritev SIM je bilo treba postopoma spreminjati tudi na
drugih področjih delovanja. Tak je bil npr. vsakoletni Izseljenski piknik v Sloveniji, ki smo ga preimenovali v Srečanje
v moji deželi. Prireditev ni imela le veseliščnega značaja,
ampak smo ji želeli dodajati še razne druge kulturne vsebine.
Poleg tega smo uvedli vsakoletno predstavljanje slovenskih
skupin z enega od območij v svetu. To naj bi uredilo sistematičnost in načrtovanje obiskov ter gostovanj izseljencev
v Sloveniji. Seveda so tudi te stvari potekale zelo počasi, za
kar je bil eden temeljnih vzrokov v financiranju in razrezu
finančne pogače, o katerem je bil že govor. K temu naj dodam
še izdajanje revij Rodna gruda in Slovenija ter Slovenskega
izseljenskega koledarja, ki so tudi začeli postopoma usihati.
Za to ni bilo krivo le financiranje, ampak predvsem upad
števila naročnikov, med katerimi je bilo vedno več takih, ki
slovenščine niso več obvladali.
Del takratne politike je celo menil, da ima SIM preveč kadrov
glede na njen program. Predlagali so največ pet zaposlenih in
financiranje po projektih. SIM je bila na menjave izseljenskih
generacij v programskem smislu popolnoma nepripravljena.
Tudi starostna (in še kakšna sestava) odbora SIM ni obetala
kakšnih večjih premikov. Spominjam se nekaterih članov
odbora, kako so mi pred odhodom k raznim slovenskim
društvom nalagali kot nujnost, da si moram prizadevati obisk
tudi v društvih in slovenskih farah, kjer SIM do tedaj ni imela
vstopa. Glede tega sem bil kar uspešen, saj so tudi ti Slovenci
spoznali, da prihajam kot etnolog, torej poznavalec kulturne
dediščine, sodobnega življenja in nimam kakih drugih, npr.
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političnih ˝nalog˝. A ko sem se vrnil,
sem pogosto doma slišal očitke, češ,
zakaj sem predaval tudi po nekaterih
župnijah. Nikakor ne želim delati iz te
podrobnosti še ene nove afere, ampak
to navajam le kot ilustracijo razmer v
letih svojega predsedovanja.
Po osamosvojitvi se je celotna struktura
delovanja SIM začela močno spreminjati. To velja tudi za podružnice SIM
v Sloveniji, ki so zaradi nedorečenega
financiranja močno skrčile svoje programe.
Ob nastopu predsedovanja SIM je bil
zaradi povedanega in drugih perečih
vprašanj izdelan obširen program, po
katerem bi SIM iz društva postopoma
začela prehajati v ustanovo države Slovenije in bi bila od nje programsko in
finančno odvisna. To bi pomenilo tudi
preimenovanje in novo celostno grafično podobo SIM. Opredeljene so bile
posamezne funkcije SIM, za katere se je
pokazalo, da društveni okviri zanje ne
zadoščajo. Zato je bilo treba začeti s koordinacijo med SIM in drugimi društvi,
da bi prišli do določenega konsenza na
področju dela s Slovenci po svetu. Tega
ji žal ni uspelo uresničiti, kar je sicer ena
od slovenskih značilnosti. V programu je
bilo tudi zapisano, da je nujna članska
pomladitev SIM z mladimi in tako ali
drugače neobremenjenimi člani. V skupine, ki bi v prihodnje obiskovale naša
društva po svetu, bi morali vključevati
tudi predstavnike ne-kulturnih področij,
denimo gospodarstva …
Še bi lahko naštevali številna področja, ki jih je odbor SIM postavil v svoj
program. Pokazalo se je, da v novih
družbenih razmerah SIM potrebuje
popolnoma novo zasnovo dela, ki naj
bi jo predstavljala vizija naše siceršnje
povezanosti s svetom. To je pomenilo,
da bi po svetu postopoma ustanavljali
središča, ki bi bila programsko, torej delovno povezana z osrednjim središčem

Zahvala Ivanu Cimermanu, nekdanjemu novinarju in fotografu Rodne
grude

v Sloveniji. Ta bi imel značaj informacijskega in še kakšnega
javnega središča.
V letih predsedovanja SIM sem obiskal naše izseljence v
Argentini, Kanadi, Avstraliji, na Hrvaškem, v Grčiji, Nemčiji
in na Nizozemskem. To seveda niso bila turistična potovanja
(v Avstraliji, npr., sem srečal enega samega kenguruja in še
to nagačenega v nekem muzeju), ampak številna predavanja v društvenih domovih in na posestvih, tudi na nekaterih
univerzah in v muzejih. Na teh potovanjih sem za razliko od
svojih predhodnikov stanoval v hotelih, saj sem tudi s tem
poskušal poudariti svojo nevtralnost in se nisem po tradiciji
SIM nastanil pri določenih izseljenskih družinah.
Po predavanjih so se vedno razvili zanimivi pogovori in poslušalci so izražali svoja mnenja ter odnos do Slovenije. Vse to
imam zapisano v svojih terenskih zapiskih in dnevnikih, za
potrebe pričujočega kratkega zapisa pa navajam zanimivo
izjavo Slovenke v Buenos Airesu, dne 28. 9. 1991: »Mislim, da
se bosta morali zamenjati dve generaciji, da bo v Sloveniji
drugače. Prvo poglavje mora biti bodočnost. Če bomo govorili
o preteklosti, je to pogreb. Preteklost nam lahko služi samo
za to, da v prihodnje ne bi delali takih napak!«
A od takrat se je zamenjalo že nekaj generacij in tudi napake se še vedno stopnjujejo! Še daleč je torej do marljive
in ustvarjalne čebelje družine in vedno več matic zateguje
slovenski vijak.
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Domovina

rodne pripadnosti bo vplival tudi razvoj
slovenske države. Domače razprtije in
civilizacijsko ter gmotno nazadovanje bo
povzročalo odklonilen odnos. Tu je na
potezi slovenska politika, ne več samo
kulturna sfera.

je ena ...

Razseljevanje druge in tretje generacije slovenskih priseljencev je vplivalo
tudi na delovanje Slovenske izseljenske
matice in sopovzročilo zamiranje njene
zdomske periodike. Nov čas terja nov
pristop. Ostankom starih izseljencev se
sicer pridružujejo novi, a so razkropljeni. Sodobni izseljenci so praviloma
izobraženi ljudje, ki iščejo boljše pogoje za uveljavljanje svojih strokovnih in
znanstvenih dejavnosti, pa tudi boljše
pogoje za življenje. Njihova čustvena
navezanost na domovino ni manjša, a
njihov položaj zahteva hitrejšo integracijo v novo okolje. Praviloma ostajajo
tesno povezani le z domačimi in morda
še s strokovnim okoljem svojega študija
in začetne strokovne poti.

Peter Kovačič Peršin

VISOKI JUBILEJ SLOVENSKE IZSELJENSKE
MATICE OPOMINJA NA DEJSTVO, DA JE NJENO
POSLANSTVO BILO PREDVSEM V OHRANJANJU
SLOVENSTVA IZSELJENIH ROJAKOV.
Dežele, ki so jih sprejele, jim nudile kruh in dale
nov dom, so sicer poimenovali nova domovina.
Toda resnična domovina človeku ni zemljepisni
prostor njegovega življenja, pač pa duhovni prostor
njegove izvirne kulture, maternega jezika in domačija njegovega rodu.

Kot ta domovina je človeku nepogrešljiva dobrina in potreba njegovega spoznanja, da ji ostaja zvest vsaj v
spominjanju, in je hrepenenje njegovega
srca, ki nikoli ne ugasne. Iz te želje in
potrebe se je porodila pri ameriških Slovencih pobuda, da se postavi v matični
domovini ustanova, ki jim bo v pomoč
pri ohranjanju narodne identitete in pri
stikih z rodnim krajem. Tako je bila ob
zavzemanju kulturnih delavcev v domovini Toma Brejca, Toneta Seliškarja,
Staneta Lenardiča in Ludvika Medveška,
povratnika iz ZDA, leta 1951 ustanovljena Slovenska izseljenska matica.
Prva desetletja je največjo oporo za svoj
razvoj dobila prav v Amerikancih, kakor
so imenovali svoje rojake v Združenih
državah Amerike rojaki doma. Ameriški Slovenci so v veliki meri financirali
periodični tisk Matice z naročninami,
posebej še Rodne grude, pa tudi z in-
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formiranjem o svojem življenju in delu. Bili so glavni zbiratelji gradiva o svojem kulturnem delovanju. Tako je skozi
desetletja nastal bogat fond arhivskega gradiva, ki ima danes
vsenarodni pomen. Prav tako velik je bil prispevek njihovih
izobraženih in pišočih članov v zakladnico naše zdomske
književnosti in publicistike, opazen pa tudi prispevek k ameriški publicistiki in književnosti, ki ji je svojstven pečat dala
predvsem z Louisom Adamičem in njegovimi spisi. Z leti je
Slovenska izseljenska matica navezala enako plodne stike
z vsemi izseljenskimi skupnostmi po vsem svetu. To je bil
čas strnjenih slovenskih naselbin, ki so ohranjale slovenski
jezik, gojile narodno kulturo in razvile veliko solidarnost med
svojimi člani. Slovenska izseljenska matica jim je bila v tem
prizadevanju v veliko pomoč.
Zadnja desetletja so se strnjene naselbine Slovencev skrčile.
Zamrlo je skupno kulturno življenje in tudi znanje slovenskega jezika se pri generacijah, rojenih v tujini, izgublja. V
ospredje zanimanja mlajših rodov prihajajo druge teme, ne
več domačijske, obarvane s slovenskim kulturnim izročilom.
V zavest teh rodov bo potrebno vtkati dosežke slovenskih
ljudi v domovini in po svetu tudi na področju znanosti, tehnologije in družbenega življenja. Na ohranjanje njihove na-
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Organizacije v domovini, ki skrbijo za
stike s sedanjimi zdomci, so danes številne, poleg Slovenske izseljenske matice Svetovni slovenski kongres, Rafaelova
družba in druge manjše in bolj lokalno
delujoče. Vse pa se soočajo z enakimi
vprašanji, kako sodobno slovensko razseljeništvo spodbujati za zvestobo duhovni domovini svojega rojstva.
Če je doslej delo za zdomsko Slovenijo
slonelo v pretežni meri na prostovoljnem delovanju navdušenih posameznikov, današnji čas in predvsem možnost
globalne internetne komunikacije zahteva, da ta skrb vse bolj postaja naloga
slovenske države in njenih organov. Le
tako bo mogoče na učinkovit način ohranjati enotni slovenski kulturni prostor,
ki ne seže le do Trsta, Gorice, Rezije,
Celovca, Radgone, Monoštra in Pulja,
pač pa se razteza po vsem svetu, kjer
žive skupine ali posamezniki, ki jim bije
slovensko srce. Temeljna skrb Repu-

blike Slovenije pri ohranjanju slovenskega zdomstva je v
tem, da njim in njihovim potomcem zagotavlja vse domovinske pravice, kakor jih imamo rojaki v domovini. To je tudi
dolžnost slovenske države, ki izhaja iz njene ustanovitve.
K njeni vzpostavitvi in mednarodni uveljavitvi so veliko, če
ne kar odločujoče, prispevali prav Slovenci iz zamejstva in
razseljeni po svetu.
V času pospešene globalizacije, ko so selitve ljudi po planetu
nekaj vsakdanjega, se mora posebno maloštevilen narod
zavedati, da je vsak član naroda dragocen, ne glede na kraj
njegovega bivanja. Domovinske pravice so v sodobnem svetu
del kulturnega odnosa in življenjska potreba države matičnega naroda do svojih pripadnikov tako na našem etničnem
ozemlju, ki je zunaj naše države, kot tudi do razseljenih
posameznikov. V globaliziranem svetu pa je to tudi civilizacijska dobrina in potreba in kot taka dokaz civiliziranosti
matične države.
Procesi globalizacije ne bodo izbrisali narodov, pač pa bodo
življenjsko trdni narodi čutili še večjo potrebo, da utrdijo svojo
samoniklost in istovetnost. Ta proces v svetu narašča. Naj
ob dvestoletnici rojstva ruskega pisatelja svetovne veljave
Fjodrorja Mihajloviča Dostojevskega ta razmislek sklenem
z njegovo misijo: »Človeštvo bo zaživelo v svojem polnem
življenju šele tedaj, ko se bo razvil vsak narod in bo svoja
zrela načela daroval v skupno zakladnico vseh narodov.«

Zahvala in čestitke Slovenskemu oktetu ob 70. obletnici delovanja

17

MATICI OB NJENI 70. OBLETNICI DELOVANJA

MATICI OB NJENI 70. OBLETNICI DELOVANJA

Razmisljanje

Kanada, ZDA in Argentina) že organizirale izseljenske arhivske zbirke, a je
ta gorečnost v zadnjem času nekoliko
usahnila. Za mlajšo generacijo so to že
sedaj arhivi, ki hranijo gradivo, pisano v
jeziku, ki ga le redki še razumejo in ga
lahko uporabljajo za svoje znanstveno raziskovanje. Zato bi bilo prav, da
se čim prej organizira akcija za popis
vsega arhivskega gradiva po svetu in v
doglednem času tudi poskrbi za to, da

ob 70-letnici SIM

Dr. Rozina Švent

JUBILEJNO LETO 2021, KO TUDI SAMA
PRAZNUJEM 70-LETNICO ROJSTVA, JE TUDI
ČAS, DA SE ČLOVEK OZRE NA PREHOJENO POT.
ZGODILO SE JE VELIKO POMEMBNIH STVARI.
NEKAJ JE BILO LEPIH, VMES PA JE USODA
NAVRGLA TUDI NEKAJ PELINA.
A ljudje imamo to srečo, da praviloma pozabimo na
slabe stvari in si zapomnimo predvsem tiste lepe,
ki nam tudi v jeseni življenja polepšajo prenekateri
dan. Ob tem sem razmišljala tudi o Slovenski
izseljenski matici (SIM), katere članica sem že od
začetka osemdesetih let.

Vedno sem se v njenih poslovnih prostorih počutila prijetno in domače. Tam so
(in še vedno!) delali ljudje, ki jim beseda
»izseljenstvo« ni bila zgolj vsakdanja
beseda, ampak so v njej videli veliko več.
Že samo ime organizacije »Slovenska
izseljenska matica« izraža posebno
ljubezen in skrb, ki je namenjena vsem
tistim, ki so jih različni vzroki iztrgali iz
domovine in so si morali poiskati kruh
in dom v tujini. Predvsem je skušala
ohraniti vezi z matično državo, in to v
obe smeri.
Zlasti pomembno vlogo je odigrala revija Rodna gruda in prav tako njena naslednica Slovenija.si. Med vsemi svojimi
službenimi potovanji med izseljenci v
Severni in Južni Ameriki pa v Avstraliji in Evropi – povsod so bili na policah
društvenih domov tudi izvodi teh revij.
Starejšim, ki še obvladajo slovenski
jezik, je to branje pomagalo ohranjati

18

RODNA GRUDA

bo varno shranjeno v ustreznih institucijah v Sloveniji (Arhiv
RS in Narodna in univerzitetna knjižnica). Nekdaj je sicer
prevladovalo mnenje, naj se arhivsko gradivo hrani tam,
kjer je nastalo. Eden od zagovornikov tega principa je bil
dolga leta tudi pokojni dr. Jože Velikonja, ki pa je na koncu
sam prišel do spoznanja, da v svetu, kjer vlada predvsem
ekonomska logika, arhivsko gradivo ni več varno, zato ga je
nujno prepeljati v domovino. Le tako bo tudi več možnosti
za znanstvene raziskave tega zanimivega in pomembnega
družbenega pojava.

Drugace je
Jože Osterman

jezikovno veščino. Mlajšim, ki slovenščine niso več vešči, pa
veliko pomeni slikovno gradivo, ki prikazuje kraje, o katerih
so jim ob večerih in raznih družinskih srečanjih pripovedovali
njihovi starši ter dedki in babice.
A čas neusmiljeno teče naprej …
Po vsem svetu se dogaja isto. Pripadniki prve in druge generacije izseljencev odhajajo. Njihovi potomci, ki so državljani
različnih držav, se po svojih najboljših močeh trudijo, da bi
ohranili slovenske društvene domove in cerkve. Trudijo se
ohraniti tradicionalna srečanja in jih prav nič več ne moti,
če se med seboj pogovarjajo v tujem jeziku. Pomembno je,
da jih povezuje in druži »slovenstvo«. Moderni čas je vendarle prinesel tudi nekaj dobrega in olajšal komunikacijo
med ljudmi. Internet in različna komunikacijska omrežja
so dobesedno prepletla ves svet. Kljub temu da sem sama
že devet let v pokoju, sem skoraj vsak dan preko e-pošte v
stiku s prijatelji/izseljenci iz različnih koncev sveta.
Vse bolj pa me skrbi dejstvo, da se premalo zavedamo
pomena arhivskega gradiva, ki je nastajalo v izseljenskih
skupnostih po svetu. Pred leti so se ponekod (Avstralija,
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NI TREBA BITI RAVNO STAR, DA SE ČLOVEK NE
BI SPOMINJAL KAR POGOSTIH PROTESTOV, TUDI
DEMONSTRACIJ, KI SO SE V SEDEMDESETIH IN
OSEMDESETIH DOGAJALE V LJUBLJANI, PA TUDI
DRUGJE V SLOVENIJI, V PODPORO SLOVENSKI
MANJŠINI.
Največkrat tisti na avstrijskem Koroškem, ki je zadnja tri desetletja prejšnjega stoletja živela v odkrito
sovražnem ji okolju, pa tudi Primorcem v tržaškem
in goriškem italijanskem zaledju.

Niti ni iz našega spomina izginila sintagma »skupni slovenskih kulturni
prostor«, ki se je v tistih letih stoletja
oblikovala v dokaj produktivno kulturno- politično doktrino do naših manjšin, za katere se je tedaj zazdelo, da jih
resnično jemljemo za enakopraven, v
nekaterih pogledih celo elementaren
del slovenskega »narodnega telesa«.

Logično je, da je temu dokaj intenzivnemu razmerju do
Slovencev v sosednjih državah moral ustrezno slediti tudi
odnos do drugih Slovencev, razsejanih po širnem svetu,
torej izseljencev.
To aktivno obdobje povezovanja vseh Slovencev, ki so živeli
onkraj tedaj še jugoslovanskih meja, je Slovenska izseljeniška matica zaznamovala kot osrednji nosilec kulturne in
vsakršne politike slovenske republike na tem področju.
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Prvi stik

Tudi če pristanemo na tezo, da je bilo
to aktivno zanimanje za čezmejne Slovence v marsičem posledica prebujenega slovenskega nacionalizma, ki je bil
vsekakor eden od znanilcev samostojne
države, je zdajšnji, mirno recimo, medel odnos do njih hud korak nazaj, kar
vzpostavlja celo kritično vprašanje o
vsebini naše državotvornosti.
Pogosto se zazdi, da so Slovenci onkraj
naših meja postali izrabljen ali vsaj
»prehlajen« predmet zgodovine, kot je
pred dolgimi leti lucidno zapisal Tomaž
Šalamun, tedaj ciljajoč na kar ves slovenski narod. Je torej »prestop« narodne skupnosti na raven nacije na tem
področju za nas tudi prelom, ki opušča
ali vsaj korenito zanemarja skrb do
narodove celote oz. celosti kot nepotrebne, celo iracionalne naloge svojega
delovanja? Skupni kulturni prostor je
ostal prazna parola, krepitev kulturnih, znanstvenih in medijskih ustanov
matice, manjšin in izseljencev utopija.
Očitek, ki je nekaj let po osamosvojitvi
prišel z avstrijske Koroške, da so slovenske manjšine samostojni Sloveniji
postale nekakšna kolateralna obremenitev oz. škoda, smo namreč mirno prezrli. Pa je vreden samokritične analize.
Razumljivo je, da vse to velja tudi za
izseljence, ki so zaradi svoje razpršene
organiziranosti še bolj ranljivi od manjšin v sosednjih državah.
Pot Slovenske izseljenske matice kajpak
verno sledi tako spremenjenemu odnosu. Slavna in najproduktivnejša leta so v
marsičem morala miniti, a njihov izplen
so vendarle sijajni arhivi, spletene vezi
in povezave z ljudmi v tujini, ki jim slovenstvo pomeni veliko več, kot si lahko
predstavlja oblast v matici.
Zgodovina Slovenske izseljenske matice, objavljena na njeni spletni strani,
se bere kot nekoliko žalostna zgodba
o sestopu neke spontane, na veri v slovensko kulturo in ljudi porojene ustano-
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Nadia Molek

Zahvala Janezu Roglju, nekdanjemu glavnemu tajniku Združenja SIM
za njegovo delo

ve s sijajno organizirano operativo in bogatim informacijskim
delovanjem, na raven sicer delovnega, prizadevnega in izseljencem ter zamejcem sila prijaznega društva, ki pa ne more
več pokrivati večine tistih ključnih nalog, ki jih je vzpostavilo
v prejšnjih desetletjih. Zgodba o propadu osrednje slovenske
izseljeniške revije, ki jo je vodila SIM, je dobra ilustracija
dogajanja, ki so mu v največji meri botrovale nespametne
politične odločitve.
Vsekakor pa velja optimistično poudariti, da gre ustanova
glede na pogoje dela, ki jih ji omogoča država, po pravi poti.
Prizadevno varovanje vzpostavljene informacijske baze, racionalno organiziranje gostovanj kulturnih skupin ter zalaganje
ustvarjalnih dosežkov Slovencev, ki živijo zunaj državnega
ozemlja, so naloge, s katerimi je mogoče bistveno pomagati
k bogatemu narodnemu življenju naših rojakov. Omeniti
velja še prizadevno, a daleč premajhno delovno skupnost
in nekatere člane vodstva, ki sijajno opravljajo svoje delo.
Zato je dejstvo, da lahko Matica s ponosom proslavlja svojo
70- letnico in z optimizmom gleda tudi v prihodnost.
Mobilnost mladih slovenskih generacij, ki ustvarjajo nove
slovenske izseljenske otočke po vsem svetu, kjer si bodo
verjetno želeli pomoči in stikov z domovino, v kateri so se
rodili in kjer morda tudi zdaj ostaja njihovo srce, je izziv, ki
nas glasno kliče.
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PRVI STIK S SLOVENSKO IZSELJENSKO MATICO
SEM IMELA, KO SEM BILA STARA TRI LETA.
ROJENA SEM BILA V ARGENTINI, V LETIH
ZLOČINSKE DIKTATURE.
Zato sta moja starša sledila nasvetu povratnice
dr. Irene Mislej, ki je takrat že študirala v Ljubljani,
in zaprosila za štipendijo v domovini mojih starih
staršev. Leta 1983 smo prišli v Slovenijo oz. bivšo
Jugoslavijo.

SIM je pomembna institucija za mojo
družino. Ena izmed tedanjih vlog
Slovenske izseljenske matice je bila
poskrbeti, da se mladi potomci vključijo v domovino svojih prednikov. Eden
od načinov je bilo preko štipendij. Preko
SIM je moj oče imel priložnost naučiti
se jezika svojih staršev, jezika, ki se ga v
Argentini zaradi uspešne argentinizacije
priseljencev ni naučil. Imel je celo priložnost študirati etnologijo, študij, s katerim se je poglobil v slovensko kulturo
in tudi odkril svojo pot, to je etnografsko
fotografiranje. Moja mama pa je imela
svobodo za ustvarjalnost in umetnost.

V študentskem domu sem spoznala ljudi iz drugih držav.
Imela sem bogato otroštvo in mladost.
Te otroške izkušnje so me potem vodile k izbiranju kariere. Včasih mislim, da sem študirala antropologijo, da bi se
lahko približala mednarodnemu svetu, ki sem ga kot otrok
doživela. Zanimivo je, da me je kasneje življenjska pot še
enkrat pripeljala iz Buenos Airesa v Ljubljano. V Sloveniji sem
rodila dvoje otrok ter izdala svojo prvo knjigo o antropološki
analizi vzpostavljenih slovenskih identitet v Argentini. Vnovič
sem navezala stik s Slovensko izseljensko matico, s katero
danes aktivno sodelujem v izvršnem odboru in kot dopisnica.
Delujem v smeri povezovanja Združenja SIM s Slovenci po
svetu in njihovimi potomci.

Meni je priložnost, ki jo je SIM dala mojim staršem, ponudila drugo okolje za
otroštvo. Ljubljana je zame pomenila
varno okolje, polno kvalitetnih kulturnih
ponudb za otroke. Naučila sem se drugega jezika, bila sem svobodna, lahko
sem šla v knjižnice, se igrala v naravi.
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Med odhodi

težke odločitve med drugo svetovno vojno,
ki je v večini primerov glavni vzrok za njihov
odhod. Kljub temu, to moram poudariti, so in
ostajajo naši rojaki, ki se z neverjetno energijo
posvečajo ohranitvi slovenstva. So vzorno organizirani, skrbno in vztrajno gojijo domoljubje
v obliki simbolov, ritualov in »mitov«. Uspeva
jim pripraviti neverjetne gledališke in pevske
predstave, razstave in kulturne dogodke, ki
zaradi brezhibne slovenščine prevzamejo vsakogar, ki se jih udeleži. Med njimi je tudi veliko
izjemnih intelektualcev, znanstvenikov, umetnikov in kulturnikov, ki so poznani tudi v širši
regiji in svetu. Čeprav skrbno prenašajo ustaljene vzorce in stereotipe iz roda v rod, menim,
da mlajše generacije ne smemo obremenjevati in zaznamovati s preteklimi odločitvami
njihovih starih staršev in sorodnikov v času
vojnih razmer. Zato tudi ne bi smeli biti del
političnega boja med slovenskimi strankami
in obračunavanj glede zgodovinskih resnic in
dejstev. Za razliko od zamejskih Slovencev, ki
so kot avtohtoni prebivalci stalno podvrženi
asimilaciji in pritiskom ter morajo vedno znova
iskati razloge in motive za vztrajanje, so bile
nekatere države, kot na primer Argentina, odprte in prijazne do tujcev in izseljencev in so
jih celo vabili, da se preselijo k njim.

in prihodi

Jadranka Šturm Kocjan

SLOVENIJO JE MOČNO ZAZNAMOVALO
ODHAJAJE LJUDI V TUJINO. V ČASU VELIKIH
MIGRACIJ SREDI 19. STOLETJA PA DO
DRUGE SVETOVNE VOJNE SE JE Z OZEMLJA
DANAŠNJE SLOVENIJE IZSELILO OKOLI 440. 000
PREBIVALCEV.
To je podatek, ki ga mora upoštevati vsaka država,
taka z dvema milijonoma prebivalcev pa še posebno. Večkrat rečemo, da živi izven meja naše države
okoli pol milijona naših rojakov in rojakinj. Tudi če
številka ni točna in se zdi pretirana, je gotovo, da
smo Slovenke in Slovenci razpršeni po številnih
državah sveta.

Med svojim službovanjem sem imela
priložnost, da sem se neposredno in od
blizu srečevala tako z »zamejci« v sosednjih državah kot Slovenci oziroma njihovimi potomci v Beogradu, Argentini, Čilu,
Urugvaju, Paragvaju in Peruju.
Če so zamejci najbližji naravni podaljšek
slovenskega naroda, so Slovenci po svetu,
predvsem tisti najbolj oddaljeni, vez, ki
se ohranja tudi v najbolj skritih in nepričakovanih kotičkih. Tako sem spoznala
skupino rojakov v Chacu, na severu Argentine, kjer so pogoji za življenje težki, a se
kljub temu povezujejo in kažejo željo po
učenju slovenskega jezika. Ob tem moram
poudariti vlogo in pomen, ki ga imajo naši
lektorati za slovenski jezik po svetu, saj so
neprecenljiva pomoč pri učenju slovenščine in promocije slovenske kulture. Poleg
lektoratov igra pomembno vlogo Center
za slovenski jezik kot drugi tuji jezik na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani,
ki organizira Poletno šolo slovenskega
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jezika, tečaje in seminarje. Interes za te oblike izobraževanje
je velik, še posebej iz oddaljenih držav, saj pomeni njegovo
obiskovanje v Sloveniji tudi neposreden stik z ljudmi, živim
jezikom in kulturo. Za mnoge je to prvi stik z domovino njihovih
staršev in drugih prednikov.
Moje izkušnje s Slovenci v zamejstvu in po svetu so kot smernice,
kako kot posameznik in skupnost ohraniti slovensko identiteto,
jezik, kulturo in stik z matično domovino. Pri vseh, brez izjeme,
sem doživljala neverjetno pripadnost slovenstvu, zvestobo
narodu in pri nekaterih tudi bogu. Slovenska maša je ponekod
pomemben ali celo edini dejavnik ohranjanja slovenskega jezika, stika med Slovenci in domovino ter skupnega druženja
in socialne pripadnosti. Med mnogimi Slovenci sem opazila
tudi močno željo po pridobitvi slovenskega državljanstva, ki
jim lahko da občutek še večje pripadnosti in povezanosti s
Slovenijo ter okrepi nacionalni ponos.
Razlogi za odhode naših ljudi v tujino so različni, od ekonomskih
do političnih in ideoloških in kot taki se kažejo tudi v delovanju
njihovih skupnosti. Politična opredeljenost in identiteta sta po
mojih izkušnjah najbolj opazni pri povojni emigraciji v Argentini,
ki skrbno neguje protikomunistično naravnanost in spomin na
»mučeništvo« zaradi povojnih pobojev. Ob tem ne omenjajo
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Poseben status imajo tudi Slovenci v bivših
republikah Jugoslavije, V prejšnji skupni državi je bilo biti Slovenec častno, spoštovano in
mnogokrat privilegirano. Z razpadom so se
stvari marsikje spremenile. Iz izkušnje v Srbiji vem, da so bili tam Slovenci nekaj časa
v nemilosti, saj so Slovenijo krivili za razpad
države in posledice, ki so temu sledile. Mnogi
so takrat zatajili svojo pravo identiteto in se
niso želeli izpostavljati kot Slovenci. Danes so
stvari ponovno drugačne. Slovenska skupnost v
Srbiji se krepi, nastala so številna nova društva,
vezi so se okrepile in razširile.
Razlike med Slovenci, ki živijo izven meja Republike Slovenije, so velike. Tudi med njimi
so delitve in zamere, a vse druži pripadnost
domovini, močan nacionalni čustveni naboj in
pričakovanja po pomoči, ki jim jo lahko nudi
Slovenija. Prav tako med njimi ni razlik, ko gre
za željo in potrebo, da prihajajo na obisk v
domovino, saj teče življenje večine med odhodi in prihodi. Vsak si vsaj enkrat v življenju
želi obiskati domovino in se osebno srečati s

sorodniki, ki so ostali tukaj. Take občutke sem pogosto imela
tudi sama, ko sem odhajala domov na dopust ali po zaključku
mandata in večkrat sem se spraševala, kako se počutijo rojaki,
ko čakajo na polet v Slovenijo, in kako, ko se vračajo nazaj v
daljne kraje. Tudi z mislijo, da bo to morda zadnjič. Sodobna
tehnologija, internet, dostopnost do cenejših potovanj in telefonskih klicev so močno olajšala stike, a kljub temu sta pristno
srečanje in doživetje v domovini še vedno največja želja in cilj.
In pri tem je Slovenska izseljenska matica odigrala ključno vlogo. V 70-ih letih delovanja je kot naše osrednje društvo za stike
s Slovenci po svetu prispevala neprecenljiv delež pozornosti in
denarne pomoči, organizirala različne oblike povezovanja in
druženja. Bila je prva, ki je organizirala Srečanja v moji deželi,
izdajala revijo Rodna gruda (zdaj še vedno v elektronski obliki)
in bila do osamosvojitve Slovenije edina stična točka za vse,
ki so želeli kakršnokoli informacijo o domovini. Matica je bila
tista, ki je davnega 1959. dala pobudo za ustanovitev slavnega
Slovenskega okteta, ki je zaslovel po celem svetu in kjerkoli je
nastopal, je povezal Slovence in predstavljal ponos slovenske
pevske tradicije. Glasba je in bo ostala tisti vezni člen med
našimi rojaki, ki uspe preseči medsebojne razlike in zamere.
S samostojnostjo države pred 30 leti so se stvari sicer spremenile, saj je politični pluralizem poskrbel tudi za druge oblike
povezovanja naših rojakov, a ostaja dejstvo, da je Matica, kot ji
še vedno radi rečemo, ostala v mislih in srcih mnogih tista, ki
jim je dolga desetletja približevala domovino in nudila potrebno
pomoč. Danes se njena dejavnost povezuje tudi z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki pa mora kot del
vlade iskati ravnotežje med različnimi interesi, tudi političnimi.
Delo s Slovenci v zamejstvu in po svetu je zahtevno in odgovorno, od odločevalcev zahteva preudarnost, občutljivost, razumevanje in strpnost. Danes nihče več ne more imeti monopola
nad rojaki po svetu. Razlike, ki nas še vedno delijo, je treba
razumeti in spoštovati. Neglede na to mora ostati skrb naše
države za rojake po svetu ena od primarnih in osrednjih nalog
v kulturnem, socialnem in etničnem smislu ter brezpogojna
podpora vsem, ki želijo in se trudijo za ohranitev slovenske
identitete kjerkoli po svetu.
Zato iskrena hvala Združenju Slovenska izseljenska matica za
70-letno podporo in iskrene čestitke ob tem jubileju z željo, da
tudi v prihodnje ohranite svojo plemenito vlogo in pomen pri
stikih z rojaki v zamejstvu in po svetu.
Vsem rojakom in rojakinjam v zamejstvu in po svetu pa čestitam
ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije in se jim
zahvaljujem za njihova vsestranska prizadevanja za priznanje
nove države ter ohranitev slovenstva po svetu.
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Vtisi

o 30 letih slovenske samostojnosti

Oskar Molek,
Argentina, Buenos Aires, junij 2021

V prazničnem programu ob osamosvojitvi Slovenije, slavnostnih prireditvah in razpravah
so izstopale in oživele čustvene, osebne, družinske, skupne in uradne zgodbe Slovencev po
svetu, ki so opominjale na prispevke slovenskih izseljencev in potomcev k naši neodvisnosti.
Dodali smo anekdote, fotografije, pričevanja in osebne ali kolektivne spomine, ki opisujejo naša
dejanja v tistem epskem obdobju. Slovenci po svetu smo aktivno sodelovali v dogodkih, ki so
vodili k 25. juniju 1991.
Tretjina slovenskih rojakov živi izven
matičnih meja. A kot je zapisal svetovno znani argentinski pisatelj Jorge Luis
Borges, »Domovina smo vsi«, in razlaga
tudi znanost iz družbenih ved, vzpostavljanje nacionalnih identitet potrebuje
posebno zamišljanje skupnosti in njihovo
preteklost. Način, kako narod opisuje in
predstavlja svojo preteklost, je izredno
pomemben.
A ti procesi niso linearni ali edinstveni.
Pisanje nacionalne zgodovine vključuje
različne glasove in selekcije ali skrivanje dogodkov. Posledično bi v pričujoči
razpravi predstavil svoje vtise, kako se je
preteklost vpisala v nacionalno narativo
v zadnjih tridesetih letih.
Sam sem bil akter zgodovinskih dogodkov, ki so v letu 1991 pripeljali do osamosvojitve, med drugim tudi zato, ker
sem med leti 1983 in 1987 imel priložnost
skoraj pet let živeti in študirati v Sloveniji,
ki je takrat pripadala Federativni socialistični republiki Jugoslaviji. Spoznal sem
tisto »prejšnjo Slovenijo« in doživel, kako
se je v Sloveniji rodila junaška želja po
neodvisnosti. Osamosvojitev je bila po
eni strani spodbujena v jedru ustanove
Nove revije. Prestižni slovenski pisatelji,
umetniki in intelektualci so v osemde-
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setih letih delili svoj nacionalni navdih, ki je prepričal prebivalstvo, da je bila pot do osamosvojitve možna. Takega
dejanja ni bilo težko deliti. Ne smemo zanemariti dejstva, da
centralizirana beograjska vlada ni pravilno in enakovredno
razdelila in povrnila gospodarskih dosežkov naše uspešne
republike. Tudi ne smemo pozabiti na nacionalistične procese,
ki so se začeli prebujati v jugoslovanski federaciji. Nacije so
začele zahtevati odgovor na pritajena vprašanja teritorialnega in etničnega značaja ter posledično odprle desetletne
potlačene konflikte, ki jih mednarodna politična skupnost ni
(recimo) znala ustaviti.
Po drugi strani je takrat v Evropi zapihal žametni veter, ki je
napovedoval nove poti. V vzhodni Evropi so se leta 1989 odprla

Oskar na odprtju razstave ob 70.obletnici matice na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu. Oskar Molek, dr. Aleksej Kalc,
mag. Dominik Herle, nekdanji glavni tajnik Združenja SIM Janez
Rogelj
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vrata za nepovratne politične spremembe. V tem smislu je plebiscit v Sloveniji
dosegel 95% glasov, ki so podprli odločitev za neodvisnost. Naša država je bila
pred zgodovinsko priložnostjo. Nastala je
nova, sveža demokratična republika in v
njej so bile uresničene tudi heterogene
in pluralne sanje, načrti in cilji. Skoraj
tretjina Slovencev, ki živi izven matičnih
meja, se je navdihujoča prepoznala in
identificirala z novo neodvisno državo.
Ta proces preoblikovanja identitet je bil
še močnejši v državah v stalnih krizah,
kot so Argentina, kjer prebivam, Čile,
Peru, Venezuela, Brazilija, Kolumbija
itd. Nekatere izseljence in potomce so ti
dogodki celo spodbudili, da bi se vrnili v
domovino svojih prednikov, že vključeno
v Evropo, in tam začeli novo življenje.
Po tridesetih letih slovenske samostojnosti skušam preveriti, če so se naše demokratske nacionalne sanje uresničevale.
Res je, da se je svet v zadnjih tridesetih
letih močno spremenil. Horizontalne
družbe so padle, ustanovile so se vertikalne nacionalne skupnosti, svet se je
globaliziral, Slovenija se je evropeizirala.
Tehnološki razvoj, ki je pomnožil načine
in naprave komuniciranja, je močneje in
vsakodnevno vplival na posameznike.
Danes tudi stojimo pred novim načinom
povezovanja in druženja. Socialne mreže
so človeštvo izpostavile igri virtualne realnosti, še posebej po svetovnem razširjanju epidemije. In v digitalnem vesolju
je laž marsikdaj prekrila resnico.

Idilična dežela, foto Oskar Molek

so me presenetila mnenja nekaterih mladih in starejših posameznikov, ki so na družabnem omrežju pod vprašaj postavili namen v uradnega spomina na 9. maj 1945. Ta datum
predstavlja evropski zgodovinski dogodek z izjemno simbolno
vrednostjo: spominja nas na 76 let konca okupacije nemške
vojske v Evropi in posledično tudi na slovenskem in/ali jugoslovanskem ozemlju. Spominski datumi so torej pomembni,
ker nam predstavijo zgodovinske dosežke. Datum, ki je bil
določen z dobrim razlogom (če je še kakršenkoli dvom) v
Zadnja leta smo priča pomnoževanju vsej Evropi, nas spominja na zmago nad nacističnim vojnim
lažnih in dvomljivih informacijskih me- strojem, ki je univerzalno znan po svojih grozljivih dejanjih.
dijev, virov in vsebin, ki so v 21. stoletju
na žalost znova prebudili nevaren, dis- Znanstveni podatki govorijo, da je samo holokavst med vojno
kriminatoren, rasističen in ksenofoben terjal skoraj 55 milijonov življenj. Poleg tega vemo, da je z
oziroma odprt sovražni govor, ki ga je okupacijo tudi uničil delovanje različnih držav, med njimi tudi
Evropa že sama poznala v prvi polovici Slovenijo. Vprašam se torej, kako je možno zanemarjati tragič20. stoletja. Taki prevladujoči diskurzi, no zgodovinsko razsežnost takih dogodkov? Če bi le prebrali
ki se širijo po vsem svetu in pozivajo k našega Borisa Pahorja in številne druge avtorje tistega časa,
bledenju spomina ter zavajanju krivič- bi ugotovili, kaj je pravzaprav nemški okupator pomenil ne
nih dogodkov. Dovolite mi, da razjasnim samo za slovensko ozemlje in kulturo, ampak tudi za nasilno
svoje stališče s primerom. Pred kratkim preizkušnjo, ki so jo doživeli milijoni Evropejcev. Vprašam se,

25

VTISI O 30 LETIH SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI

VTISI O 30 LETIH SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI

po sklenitvi Rapallske pogodbe izognili denacionalistični in
nasilni politiki.
Spomini se razvrščajo v sedanjosti in z namenom. Državljani
se moramo tega zavedati. Kot sem omenil, sem kot mlad
študent imel priložnost spoznati tisto »prejšnjo« Slovenijo,
nekdanjo severno republiko, ki še ni bila, a je kljub temu bila
neodvisna. V tisti Sloveniji je imel priložnosti študirati in potem
najti službo (današnji strokovnjaki so bivši študenti tistega
obdobja), tudi tuji študenti so imeli priložnost kvalitetnega
študija in kulturnega življenja v Sloveniji. V najbolj oddaljeni
vasici slovenske zemlje je človek lahko našel izvrstno bogato
knjižnico. »Folk« si je lahko privoščil udoben letni dopust, industrija se je razvijala, Slovenci so v družbenem duhu bratstva
in solidarnosti ustvarjali dosežke na področju, kulture, znanosti in športa, kar sem vse sam izkusil.

Objavljeno v Rodni grudi leta 1991

kako ti posamezniki lahko zanemarjajo
nemški nacistični teror na splošno in pri
okupaciji Slovenije posebej?
Uradno praznovanje tridesetletnice demokratizacije Slovenije in vpis datuma
25. junij 1991 v slovensko zgodovino ne
sme iz nacionalne pripovedi izključevati
drugih pomembnih dogodkov iz preteklosti, ki so vezani na kulturni in nacionalni odpor našega primorskega ljudstva
v medvojnem obdobju in do ustanovitve
Osvobodilne Fronte v drugi svetovni vojni,
da bi pregnali okupatorja.
13. julij (1920), dan, ko so fašisti zažgali
Narodni dom v Trstu, bi tudi moral biti
vpisan v slovensko zgodovino, saj predstavlja pomemben spomin, kam skrajne
ideologije lahko pripeljejo ljudi in kako
so se Slovenci morali braniti pred ogroženostjo svoje nacionalne in etnične
identitete v preteklosti. Ob 30. rojstnem
dnevu naše domovine ne smemo pozabiti tisoče slovenskih izseljencev, predvsem s Primorske, ki so se pred sto leti
podali na različne konce sveta, da bi se
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Res je, da je prišlo tudi krizno obdobje, v katerem je marsičesa
zmanjkalo, odprli so se tudi konflikti med državljani in vlado.
Toda ali lahko rečemo, da obstajata država ali prostor na
svetu, kjer v kakšnem obdobju svoje zgodovine ne bi izkusili
težav? Res je tudi, da je druga svetovna vojna na Slovenskem
pustila neizogibne in krivične posledice. Upam, da jih bodo
zgodovinarji in nove generacije v prihodnosti pregledali in
natančno sodili.
Kaj je torej Sloveniji prinesla demokracija? Zadnjič sem bil v
Sloveniji leta 2019. Bila je sobota, ko sem se šel sprehajat po
ljubljanski glavni tržnici. Tam sem srečal Draga, prodajalca
domače ekološke zelenjave in sadja, s katerim sem se zapletel
v pogovor. Izpostavim vprašanje, ki me zadnje čase precej
muči in ga postavljam vsem znancem in prijateljem: »Povejte
mi, Drago, kje bi običajno lahko kar tako srečal rojake, ki bi
se še zbrali kot prej na kozarček in bi zapeli kakšno tradicionalno pesem? To vprašanje sem začel izpostavljati, ker sem
bil do pred nekaj leti prepričan, da je Slovencem zadostovalo
srečanje s prijatelji ali katerikoli naklonjen razlog, da bi vsaj
eno zapeli. Tega nisem več našel. Zato se sprašujem, ali so
Slovenci pozabili peti? Drago, ki dobro ve, da prihajam iz Argentine, mi je z začudenimi očmi ponudil zanimiv odgovor:
»Prej so nam povedali, da živimo v totalitarnem režimu, peli
smo vsi. Zdaj živimo v demokraciji, a nihče več ne poje, ni več
časa niti želje po petju.«
Nekateri prijatelji so me že slišali reči, da sem precej razočaran nad napredkom "demokracije v Sloveniji", še posebej
v zadnjih letih. Demokracija je politični sistem, ki organizira
družbo. Menda bi se razlikovalo od drugih sistemov, ker prebivalci pri njej aktivno sodelujejo. Morda je še vedno najboljši
sistem, ki ga je človeštvo kadarkoli spoznalo. Ampak demo-
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kracija ne stoji sama, artikulirana je v
globalnem kapitalističnem medsebojno povezanem svetu, kjer prevladujejo
ekonomski, družbeni in kulturni model,
ki ga je načrtovala Margaret Thacher, to
je neoliberalizem, v katerem, kakor je
obsodila prva ministrica Anglije v letu
1979, "družbe ni, obstaja le posameznik",
ideja, ki se je širila in uničevala vse kot
termite, ki je posameznika spremenila v potrošnika, kulturo in odnose v tržno nišo. Od konca osemdesetih let je
kapitalizem hitreje razširil svoj najbolj
požrešen in divji obraz, ne samo zaradi
potencialne akumulacijske sposobnosti
kapitala, temveč tudi zaradi svoje plenilske moči nad naravo in nad človekom,
ki je okrepil svojo vlogo kot ekonomsko
sredstvo. Takšne politike so sodelovale
pri spodkopavanju socialne države, ki je
do takrat prevladovala v Evropi.
V tej luči torej Slovenija praznuje svojih 30 let samostojnosti in demokracije.
In bojim se, da gre proti omenjenemu
modelu, ki daje prednosti proizvodnji,
marketingu in potrošništvu, hitri zabavi in neskončnim praznim doživetjem,
ostane pa malo prostora za kulturo in
posledično krepitev identitete. A Slovenci
iz zgodovinske izkušnje že dobro vemo,
da brez ohranjanja in krepitve kulturne identitete nacionalna pripadnost in
misel izgineta. Mogoče bi nam pri tem
lahko pomagala vrnitev k Prešerenu in
drugim nacionalnim piscem, ki so si v 19.
stoletju ustvarili svobodno slovenstvo.
Na daleč zaskrbljeno opazim nedavne in
nenehne dogodke, ki mobilizirajo črevesje slovenske družbe. Nekateri državljani
postavljajo legitimne zahteve glede svojih državljanskih, socialnih in delovnih
pravic. Tudi glede skrbi za naravo in spoštovanje zgodovine. Zato se ob novem
in pomembnem jubileju sprašujem, kaj
se dogaja s Slovenijo? Kaj se dogaja s
našimi izvoljenimi političnimi poslanci,
ki ne delajo za našo prekrasno Slovenijo
in prihodnost svojih prebivalcev? Mar so

mogoče že pozabili na vse zgodovinske izkušnje? Ali so mislili,
da bi stoli v Evropskem parlamentu našemu ljudstvu zagotovili
raj na zemlji? Jim res ni mar, da lokalni in globalni gospodarski
interesi počasi razjedajo državo. Saj na zemljevidu so že dokazani rezultati takšnih politik, ki počasi in nevidno pokvarijo
družbeno pogodbo.
Le-te niso nekaj fiksnega in naravnega. Bojim se, da se tridesetletna Slovenija približuje izgubi sporazumov, to je osnovnih
pravic, ki jih je človeštvo pridobilo od francoske revolucije
1789. Če smo vsi domovina, če vsi pripadamo družbi, se torej
družbena pogodba ne sme nikakor zlomiti. Nikakor se ne
smemo vrniti v temno dobo. Čeprav si večina Slovencev po
svetu Slovenijo predstavlja kot raj na Zemlji, kot čudovit, idiličen prostor, kar po drugi strani tudi je, ima prelepo pokrajino,
arhitekturo, kulturo, javni šolski sistem, javno zdravstvo ipd.,
to, kar je javno in kvalitetno, počasi razpada in če bo razpadel
socialni sistem, bo družbena struktura še bolj ogrožena. Če
je bila Slovenija v preteklosti del Jugoslavije, je danes vključena v razvojni okvir Evrope, celino, ki je tudi priča povečani
vznemirjenosti zaradi starih sovražnih zastav, ki samo iščejo
ločevanje družbe.
Z veseljem pa opažam, da si del Slovencev tega ne želi. Zadnje
dni poslušam in berem zahteve slovenskega ljudstva, ki si
želi vrnitve na ta emancipatorski duh, ki je vzklikal za ohranjanje "strukture in družbenih odnosov" v duhu solidarnosti
in bratstva. To pomeni ohranjati družbo, kjer se vsak lahko
šola, kjer se lahko vsak kot človek izpolni. V tem smislu se je
izrazila tudi pisateljica in pesnica Svetlana Makarovič, pomembna politična osebnost že v osemdesetih letih, ki je bila
za neodvisnost, » … dokler v Slovencih živi uporniški duh, ne
bo strahu .» Izpoved mi je prinesla nekaj upanja za moje
nezadovoljstvo s sedanjostjo. Ob močnih izzivih, s katerimi
se človeštvo danes sooča, si kot Slovenec, ki živi izven matičnih meja, želim biti udeležen pri gradnji države in solidarne
družbe, z oblastjo, ki bi sodelovala pri negovanju osebnih,
socialnih in delovnih pravic svojih prebivalcev, kjer bi starejši
imeli pošteno nego in povračilo za vsa leta, ko so ponudili
svojo delovno moč, kjer bi naša čudovita slovenska kultura
spet močno sijala.
Z odprtim srcem in v duhu znamenitega leta 1991, ko so se
različne politične stranke povezovale v skupen cilj, si Slovenci
ob 30. obletnici zaslužimo nov premislek o prehojeni poti do
sedanjosti in o izbiri prihodnje poti v mladi državi, kjer bi lahko
sodelovale in sobivale različne družbene struje brez konflikta
in v duhu medsebojne solidarnosti.
Ohranimo popoln in živ spomin na družbene in politične dogodke, ki so tvorili našo zgodovino!
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Zdruzenje

Slovenska izseljenska matica danes

Jasmina Ilič Draković

Povezujemo se z društvi in posamezniki po svetu in v zamejstvu,
veliko stikov imamo tudi z društvi na
območju bivše skupne države. Tiskamo knjige naših rojakinj in rojakov, ki
še vedno pišejo v slovenščini. Letos
bi morali organizirati že 30. likovno kolonijo, vendar smo jo zaradi
epidemičnih razmer že drugo leto
zapored preselili na splet v obliki
razstave umetnic in umetnikov, ki
delujejo v tujini.
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Spominska plošča bazoviškim žrtvam, ki je pri stavbi Univerze v
Ljubljani že bila, je bila vnovič postavljena spomladi 2012. Slovenska izseljenska matica je bila poleg Univerze v Ljubljani in
Mestne občine Ljubljana glavni pobudnik ponovne postavitve tega
spominskega obeležja, pri čemer je sledila svoji osnovni usmeritvi
in ideji enotnega slovenskega kulturnega prostora. Osrednjega
pomena je bilo, da na ta način prispeva k oživitvi samozavesti
slovenskega narodnega telesa v Italiji in drugod po svetu.
Od leta 2016 smo ponovno organizirali poletno šolo slovenščine,
ki smo jo poimenovali Slovenščina malo drugače, to pa zato, ker
se pouk jezika in slovenske kulture prepleta z likovnim ustvarja-
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njem mladih, ki so potomci naših rojakov
in živijo v tujini. Lahko bi jo poimenovali umetniška poletna šola. Žal smo jo
morali, podobno kot likovno kolonijo,
letos že drugič odpovedati, se bomo pa
z mladimi povezali prek njim namenjenih natečajev.
V tem času je bila v sodelovanju z umetnico Evo Peterson Lenassi v ateljeju v
Slovenskem etnografskem muzeju organizirana tudi keramična delavnica, ki
jo bomo v bodoče obudili.
V letu 2018, ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, po mnenju mnogih največjega slovenskega pisatelja, ki je živel
v tujini, smo v sodelovanju z Narodno
in univerzitetno knjižnico ter ZRC SAZU
organizirali razstavo in konferenco z
mnogimi udeleženci, ki so vsak s svojega zornega kota osvetlili delo in pomen

tega našega velikega literata in svetovljana. Obiskali smo
številna društva, se odzvali, ko je to le bilo mogoče, povabilom
na obletnice, praznovanja, koncerte. Organizirali smo tudi
gostovanja skupin iz Slovenije v tujini, kot tudi slovenskih
skupin iz tujine v domovini. Dogovarjamo se, da bi skupaj z
znano slovensko založbo pripravili serijo publikacij na temo
izseljenstva, kjer bi objavili dela o izseljenstvu ali dela posameznih slovenskih izseljencev.
Zadeve, ki so že utečene, bodo v bodoče potekale naprej, tako
likovna kolonija kot jezikovni tabori in šole, pač v skladu z
razmerami, ki so nas prisilile v malo drugačno organizacijo.
Seveda pa si želimo vse obstoječe nadgraditi, bodisi z omenjeno stalno zbirko bodisi s povezovanjem z vsemi slovenskimi
deležniki, ki se kakorkoli ukvarjajo z izseljenstvom, začenši
z Institutom pri ZRC SAZU in sorodnimi civilnimi družbami.
Želimo si še tesnejšega sodelovanja s Slovenci na območju
nekdanje Jugoslavije, pa tudi več dejavnosti v povezavi s populacijo, ki smo jo včasih poimenovali zdomci, torej začasni
izseljenci. Danes vse bolj ugotavljamo, da je večina teh ostala
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koledarju. Seveda se bomo trudili še naprej v zadovoljstvo
vseh nas, ki to delo opravljamo, in vseh, ki si želite sodelovanja z nami.

V tridesetih letih se je v domovini staršev
in starih staršev zvrstilo lepo število
slovenskih umetnikov iz vsega sveta,
nemalokrat pa se jim je v koloniji pridružil
tudi kakšen od domačih likovnih ustvarjalcev. Kolonije so vodili mentorice in mentorji, ki so s svojim znanjem, izkušnjami
in pedagoškim pristopom znali slikarje
voditi skozi proces ustvarjanja.

Naše delo lahko spremljate na facebook strani Slovenska
izseljenska matica, na instagaramu - slovenska_izseljenska_
matica ter spletnih straneh www.zdruzenje-sim.si ter
www.rodnagruda.si.
v trajnem izseljenstvu, predvsem druga
generacija, ki se skoraj ne vrača več domov. Tretji izziv so novodobni izseljenci,
ki v tujino odhajajo po boljši kruh, delajo
tam kariero. V Sloveniji se ne zavedamo,
kako pomemben potencial za uveljavitev
slovenske države v svetu predstavljajo ti
ljudje! Gre za nove oblike izseljencev, ki
zahtevajo nove pristope, posluževanje
sodobnih oblik komunikacije, če jih želimo pritegniti nazaj. To ni enakovredno
živim stikom, a tako dosežemo več ljudi.
Trudimo se pomagati vsem, ki se obrnejo
na nas, bodisi po pomoč, če iščejo izgubljene sorodnike, urejajo dokumente, bodisi če iščejo članek, ki je bil v preteklosti
objavljen v Rodni grudi ali Izseljenskem

Od leta 2011 do danes pa se je na matici zgodilo kar nekaj
sprememb. Leta 2012 se je upokojil dolgoletni glavni tajnik
Janez Rogelj, ki je potem še osem let deloval v izvršnem odboru, sedaj pa je še vedno aktivni član. Nalogo glavne tajnice
je konec leta 2012 prevzela dolgoletna sodelavka na matici
Vesna Vukšinič Zmaić, ki je opravljala to funkcijo do septembra
2015, ko je postala glavna tajnica Jasmina Ilič Draković. Na
Matici je od januarja 2008 zaposlena tudi referentka za finance Ženja Simonič.
V letu 2020 je z uspešnim predsedovanjem zaključil Sergij Pelhan, ki je združenje vodil med leti 2003 in 2020. Na volilnem
občnem zboru septembra 2020 je nalogo predsednika prevzel dr. Boris Jesih. Na tem občnem zboru so bili izbrani tudi
novi člani izvršnega odbora, to pa so Silva Črnugelj, Helena
Janežič, Nadia Molek, dr. Rozina Švent, Jože Osterman, Sergij
Pelhan, mag. Igor Teršar, po funkciji sta v izvršnem odboru
tudi predsednik in glavna tajnica združenja SIM. Člani so bili
izbrani za mandatno obdobje štirih let.

30. obletnica

Lea Kralj

Mentorice in mentorji so bili: Marjan
Tršar, Milan Butina, Erik Lovko, Črtomir
Frelih, Tomaž Gorjup, Anka Krašna, Bojan Kovačič, Marjan Miklavec, Nataša
Škof, Jana Dolenc, Monika Ivančič Fajfar,
Leonida Kralj.

V nadzornem odboru sta Darinka Obranovič in Peter Kovačič
Peršin, enega člana pa določi Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, to je Tadej Bojnec.

Likovna kolonija je potovala po naslednjih krajih: Dolenjske Toplice, Postojna,
Most na Soči, Maribor, Sežana, Lipica,
Kočevje, Goriška Brda – Šmartno, Sela
pri Ajdovcu, Pišece.

Poleg kadrovskih sprememb se je zgodila tudi ta, da smo
po dolgih desetletjih delovanja na Cankarjevi ulici v centru
Ljubljane morali te prostore zapustiti. Najprej smo eno leto
delovali v Mostah, na Zaloški ulici 59 kot začasni lokaciji,
nato pa smo se junija 2020 preselili na trenutno stalni naslov
na Linhartovo ulico 13 za Bežigrad, seveda tudi v Ljubljani.
Obžalujemo, ker smo morali zapustiti lokacijo v nam tako
priljubljeni Nami, vendar v življenju pravijo, da so gotove samo
spremembe. Imamo pa na lokaciji, kjer delujemo, nove pisarne, urejeno knjižnico, prostor za razstave in manjše dogodke
in uspešno delujemo naprej.

Leta 1991 je bila likovna kolonija odpovedana zaradi vojne za Slovenijo, v
letih 2020 in 2021 smo likovno kolonijo
preselili na splet, saj se zaradi epidemičnih razmer nismo mogli srečati in
ustvarjati skupaj.
Sodelovanju na spletni razstavi se je odzvalo veliko naših umetnic in umetnikov,
ki so poslali svoja dela in skupaj ustvarili
zanimive spletne razstave.
Razstava 2021
DVOJNOST - RAZDVOJENOST
Dvojnost je tema, tesno povezana s
človekom, odkar ta obstaja. Kontrastna
razmerja srečamo v naravi, pri večni igri
menjave med dnevom in nočjo, ki obe-
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nem simbolizira proces nastajanja in minevanja ter njuno
nerazdružljivo povezanost. Isto bi lahko rekli za letne čase,
le da je cikel daljši. Večni boj med svetlobo in temo, dobrim
in slabim, ki ga človeška domišljija opeva v mitih in zgodbah, zapisanih skozi čas, je prav tako prispodoba notranje
razdvojenosti v nas samih. Čustva, ki nas vsakodnevno prevevajo, vrednotimo v parih, ki ležijo na dveh skrajnih polih
določenega spektra: žalost in veselje, jeza in umirjenost,
tesnoba in blaženost, bolečina in užitek, strah in pogum … V
materialnem svetu smo skozi naša življenja prav tako razpeti
med družino in prijatelje, službo in konjičke, nekateri izmed
nas celo med dve domovini, dva materna jezika, dva naroda.
Ta konflikt, ki ga vsakodnevno premlevamo, ta »chiaroscuro«
naših življenj, ki je kompleksnejši kot le senca in svetloba na
renesančnih mojstrovinah, je hkrati nujen za razvoj naših
značajev, osebnosti in ustvarjalni naboj.
Na natečaj smo dobili 38 likovnih del iz Avstrije, Hrvaške,
Nemčije, Srbije, Švedske, Kanade, Venezuele. Nekateri so
naslikali dve sliki, kjer je prikazana ta dvojnost, nekateri so
razdvojenost prikazali na eni, dobili smo tudi zanimive fotografije. Naslov natečaja DVOJNOST - RAZDVOJENOST, smo
na koncu dopolnili še z besedo POVEZANOST.
Drage umetnice in umetniki, ne glede na to, v katerem kotičku našega planeta živite in ustvarjate, smo veseli, da ste še
vedno povezani s koreninami svojih prednikov. Vaše slike v
tej Rodni grudi krasijo literarne prispevke rojakinj in rojakov,
ki ravno tako ustvarjajo, pišejo v tujini.
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Vino ljubezni in
Solze smeha

Literarno ustvarjanje rojakinj in rojakov po svetu

Danica Novak Petric,
Avstralija

Prihajamo in odhajamo
Pred 46 leti me je Jatovo letalo po treh
letih življenja v Avstraliji prvič peljalo
domov … Domov k moji mamiki. In seveda
k atiju, bratoma in drugim sorodnikom ter
mnogim prijateljem v Ljubljani.

Barbara Suša

Našo zgodovino je vedno opredeljeval odnos do jezika in leposlovja, ki sta temelja našega
narodnega obstoja. Zmag in priznanja si nismo priborili z mečem, ampak s peresom. France
Prešeren je naš narodni junak, pesnik, a v zgodovino se ni zapisal s prelivanjem krvi, temveč s
Poezijami.
Smo narod pesnikov, pesnic, pisateljev,
pisateljic in ustvarjalna žilica ne presahne niti pod tujim nebom. Materni jezik
nas določa, kamor nas zanese življenja
usoda. Prav tako nas določa ljubezen.
Vino ljubezni. Radost biti. Čim večkrat
pretakati solze smeha in čim manjkrat
solze žalosti. Prav zaradi naše zgodovinske usodne povezanosti s peresom
(in ne z mečem) smo častitljivo obletnico
SIM želeli obeležiti z literarnim natečajem.
Izbrali smo naslov VINO LJUBEZNI IN
SOLZE SMEHA, da bi nagovorili primarno čustvo, ki je univerzalno. Kjerkoli si,
ljubezni ne moreš uiti, že beg pred njo
te določa.
Odzvali ste se skoraj z vseh celin. Nekateri po več kot šestih desetletjih bivanja v
tujem okolju še vedno mislite in pišete v
slovenščini. Svoj prispevek nam je poslal
tudi priznani slovenski pisatelj. Morda se
je utrudil podobe svojega plemena (kot
je zapisal Tomaž Šalamun) in se, vsaj v
mislih, izselil? Tujec v lastni domovini?
Stanje duha doma?

Komisija v zasedbi: Jasmina Ilič, Helena Janežič in moja malenkost se je odločila, da prav nikomur ne bo odrekla želje in
konec koncev pravice, da daleč stran od domovine pove svojo
zgodbo o ljubezni in smehu na sebi lasten način. Nekateri ste
pisali delno avtobiografsko, drugi ste se navdihovali v svojem
okolju in nam prenesli afriški način pojmovanja ljubezni, tretji
ste pripovedovali zgodbe drugih.
Prav vsaka zgodba šteje, naj prihaja z Daljnega vzhoda, iz
Avstralije, Afrike, naj nas popelje na pogorišče dvojčkov v New
York ali pa domov v slovensko zimo, vse to je tu zato, ker je
ljubezen moč najti povsod. Ljubezen do človeka, do domovine,
jezika … Radost bivanja in solze smeha. Veseli smo, da ste se
odzvali stari in mladi rodovi izseljencev.
Prav vsem iz srca hvala in iskrene čestitke, da ste po desetletjih bivanja v tujini ohranili stik z maternim jezikom. In
otrokom v sebi.

Literarni natečaj namenjen Slovenkam in Slovencem v zamejstvu in po svetu

Vino ljubezni & Solze smeha
Pil sem te, a ne izpil, Ljubezen,
Ko duhteče vino sladkih trt
vžil sem te, da nisem bil več trezen…
je zapisal Alojz Gradnik in se s temi in drugimi verzi za vedno zapisal med nesmrtne slovenske pesnike.

Vino ljubezni

Ljubezen do sočloveka je tisto, kar nas določa v življenju. Koliko obrazov ima ta
ljubezen, ki odloča o vsem, kar je bistvenega, pa napišite vi, dragi rojaki.

Neizmerno pa sem se veselila prvih srečanj
z novimi sorodniki po možu Jožetu. Nihče
namreč ni mogel iz domovine na najino poroko v Sydney. Le cerkveni zvonovi v cerkvi
Sv. Rafaela so nama prvič veseli zapeli v
pozdrav. Ravno tedaj smo jih, težko pričakovane zvonove, dobili iz Slovenije.
Želela sem, da bi moj mož Jože potoval
z menoj, saj v domovini že ni bil več kot
deset let. A varčevala sva za hišo in ko
je videl, kako mi solze zaradi domotožja
često močijo lica, je rekel. »Ti pojdi!« In
sem šla, stara 24 let, s prijatelji, ki sem jih
spoznala v cerkvi in v Slovenskem društvu
Sydney. Potovali smo z mnogimi Hrvati,
Srbi in Makedonci.

Maribel Briceño, Venezuela - Vedno senca

Ko sem z letala stopala po stopnicah, sem
mahala ljudem na terasi letališča na Brniku. Mahala sem mamiki, atiju, bratoma,
prijateljem … mahala sem domovini. Čutila sem metuljčke vznemirjenja v trebuhu
in solze sreče, ker sem spet na domačih
tleh, so mi tekle po licu.
Jose Voglar, Venezuela - Prihajanje in odhajanje…
Kako žalostna pa sem bila pozneje, ko
sem prišla skozi carino in videla, da v tisti množici ljudi ni bilo nikogar, ki bi čakal name … Adrijana in Vinko, ki sta mi
bila najbližja prijatelja, sta bila zaskrbljena, kako bom s kovčkom prišla v Ljubljano.
Onadva sta morala v Ajdovščino.

No, pa so se le prikazali! Moja "žlahta" je zamudila ... Jokali so
od sreče, da so me videli po treh letih, jaz pa sem se jim zdela
hladna, ker sem se smejala in mi v njihovem objemu ni bilo
več do solz. Izjokala sem jih na stopnicah letala, takoj ko smo
pristali, na tleh moje ljubljene domovine.

Solze smeha

Radost in veselje sta sol življenja. Brez smeha in solz bi bilo to življenje pusta
pokrajina. Ljubezen izbere našo življenjsko pot, solze smeha pa so radosti ob tej poti.

Prav vse prispevke, ki so priromali na
naš naslov, smo objavili. Tu pa tam je
vmes posegla roka lektorja, a zgodbe,
ki jih piše življenje, so vaše in pristne.
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In nenazadnje lahko oba naslova združite v enega
in pišete o ljubezni in smehu.
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Zdravnik je želel, da Boštjan zapusti sobo
in pusti Alenko počivati, ko mu je spet zavrelo: »Kako naj pustim Alenko samo v
tem trenutku?!«

Draga Gelt,
Avstralija

Rdeči nageljni v slovo
Mlad par, Boštjan in Alenka, sta po dolgem čakanju in upanju vsa srečna zrla v
papir, potrdilo, da je Alenka noseča, da se
jima bo pridružil otrok. In končno je njun
najsrečnejši dan! Boštjan je Alenko nežno
objel in ona se mu je vsa srečna zahvalila
za dar: novo življenje pod njenim srcem.
Rodil se jima je zdrav, krepak sinček Uroš.
Po dveh letih se jim je pridružila hčerka
Teja, nato pa je po treh letih na svet prijokal še Blaž. Bili so srečna družinica v
majhni hiški, polni veselja in sreče, tam
na obronku parka, kjer so se košatili divji
kostanji. Boštjan je pridno delal in skrbel
za njihov dom, Alenka pa je ponosna in
navdušena skrbela za vso družino, posebno za njune malčke.
Leta so minevala, Uroš in Teja sta že hodila v šolo, najmlajši Blaž pa je komaj čakal,
da se jima bo pridružil. Celo šolsko torbo
je želel imeti, da bi bil pripravljen na prvi
šolski dan. Alenka, medicinska sestra, je
zelo rada in z veseljem opravljala delo v
ambulanti, a si ga je uredila tako, da je
delala vsak dan le nekaj ur, možu in otrokom pa obenem nudila topel dom.
Nato pa … Napotila se je v službo takoj,
ko so otroci odšli v šolo, po približno dveh
urah urejanja in priprav pa se ji je stemnilo pred očmi, opotekla se je in zdrsnila ob
mizo. Skušala je vstati, a ji je ostra bolečina zaprla sapo. Zdravnik jo je našel na
tleh. Ko je hotela vstati, jo je bolečina spet
potisnila k tlom. Zdravnik je takoj pričel
z vprašanji, kaj se je zgodilo, in naj opiše
bolečine. Poklical je še drugega zdravnika in skupaj sta pregledala Alenko, ki je
v zmedenosti hotela takoj vedeti, kaj je
narobe. Odgovorila sta ji, da še nimata
dovolj rezultatov, zato so jo odpeljali v
bolnišnico na več preiskav. Zdravnik je
obvestil Boštjana, ki pa je takoj ob priho-
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du hotel izvedeti, kaj je z Alenko. V čakalnici je ves zaskrbljen
nestrpno hodil sem in tja. Zdravnik, ki jo je pregledal, se mu je
približal in dejal, da nima dobre novice.
Boštjan je prebledel in s tresočim glasom kriknil: »Kaj je z
Alenko?« Zdravnik mu je pokazal nekaj izvidov in slik ter ga
opozoril na tvorbo na sliki: tumor v možganih. Boštjan ni mogel
do besede. Njegova žena? Tako mlada in polna življenja! Tako
jo ima rad in otroci tudi – kako je to mogoče? Kako naj jim
pove, da je mamica hudo bolna?! Zavpil, zajokal je Boštjan.
Srce mu je hotelo počiti od bolečine in skrbi. Zdravnik ga je
skušal pomiriti z besedami, da bodo Alenko operirali in skušali
narediti vse, kar je v njihovi moči, kljub temu da je tumor v zelo
nedostopnem delu. Boštjan je ves zmeden hotel steči k Alenki,
a ga je zdravnik pomirjujoče zadržal, naj se najprej nekoliko
umiri, ker tudi žena še ne ve vsega, in naj bo pogumen. Zanjo!
Boštjan je skoraj vzrojil: »Pogumen naj bom? Kako? Tam leži
moja ljubljena žena! Tumor v glavi!« Dušilo ga je od skrbi in
strah se mu je razlezel po vsem telesu. Kako naj pove otrokom?
Z zdravnikom sta šla v Alenkino sobo, kjer je Boštjan komaj
zadrževal jok, žena pa se mu je nasmehnila, ga pobožala po
licih in ga poljubila: »Nekaj časa bom tukaj,« je rekla in mu
stisnila roko: »Boš pa otrokom tudi mamica, dokler ti ne pridem
na pomoč, drži?« Od kod je Boštjan dobil moč, da ji je v smehu
vse obljubil in jo objel, še sam ni vedel. Toliko ljubezni je izrazil
s toplim objemom.

Dolgi, težki dnevi so sledili za vse: za
Alenko, ki je nepremično ležala po operaciji, za Boštjana, ki je zaskrbljen izgubljal upanje, za vse tri otroke, ki niso mogli
razumeti, da je mama hudo bolna in še
ne more domov … Uroš in Teja sta hotela
vedeti, zakaj mora biti mamica v bolnici.
Blaž se je jezil na vse zdravnike, da niso
pustili mamice domov, ko jo je tako pogrešal! Boštjana je skrb skoraj strla, pa
ni mogel deliti bolečine z otroki. Vedno
jih je tolažil.
Risali so mamici slike, pisali pisemca,
tudi Blaž je vsak dan narisal novo sliko
zanjo, da so krasile njeno sobo. Stanje se
ni izboljšalo. Več operacij, več upanja?
Boštjan je v omotici skrbi prosil za njeno
zdravje.
Po tednih mu je zdravnik dejal, da nimajo več veliko upanja. Tumor se hitro širi.
Boštjan bo moral povedati otrokom. Kako
naj pove? Zvečer so sedeli pri mizi, ko
so izvedeli kruto resnico. Vsi so jokali:
»Zakaj naša mami?!«
Drugi dan so šli v bolnico. Alenka je čutila, da otroci vedo, da zanjo ni več pomoči.
Kako pogumna je bila, in mirna! Mirna
zanje, za otroke in za moža.
Boštjan je ženi pošepetal: «Ti držiš moje
srce; tako rad te imam, ti si moje življenje …« Nežno sta se poljubila in otroci so
objemali in božali njen obraz ter jo vprašali: »Zakaj nisi z nami doma, mamica?
Tako radi te imamo!« Boštjan je objel vse
tri otroke rekoč: »Mami je zelo utrujena.
Pustimo jo počivati,« in je spremljal otroke
iz sobe. Dušilo ga je od bolečine. Spoznal
je, da se njeno življenje izteka. »Zakaj, zakaj?« je spraševal Boga. Nič odgovora …

Grazia Škopac, Pulj, Republika Hrvaška - Maki po Mary Dipnall

a ga je prosila, naj ne hodijo, naj se je spominjajo vesele in
srečne.
Po dveh dneh so vsi prišli na obisk v mraku. Alenka je vsa
slabotna zaprla oči. »Mamica, odpri oči. Tukaj smo,« je dejal
Blaž in Uroš ji je ponudil roko, pa je njena desnica brez moči
omahnila. Teja je pokazala proti oknu: »Mami, glej koliko zvezd
je na nebu, jih vidiš?« in jo poljubila. Blaž je zlezel na posteljo,
objel mamico in jo prosil: »Mami, objemi me. Pa pravljico mi
povej.« A ni mogla. Vsi so se mu pridružili in potrdili: »Tako
varno je v tvojem naročju, mami.« Boštjana je zlomilo, ko je
pošepetal Alenki: »Zapoj mi tvojo lepo pesem …«
Morali so oditi.
Naslednje jutro je bila Alenkina postelja prazna. Boštjanu so
ponoči sporočili o njeni smrti, pa si ni upal povedati otrokom,
dokler niso prišli do bolnice. Blaž, ki ni razumel, kaj je smrt, je
ob vstopu v sobo zaklical: »Mami, kje si?« in se oziral okrog.
Uroš in Teja sta mu povedala, da je mamica zdaj v nebesih,
kjer jo angel varuje, in da jih bo vse vsak dan videla, ko bodo
pridni … Pa očku bo šepetala najlepše pesmi, samo zanj, ker
ga ima tako rada.
Boštjana je skrbelo zadnje slovo. Ubogi otroci! Objeli so se in
položili vsak svoj rdeč nagelj ob žaro z besedami: »LJUBIMO
TE, MAMICA!«

Ko je naslednji dan Boštjan obiskal Alenko, ji je omenil, da otroci pridejo pozneje,

Duša Čivljak, Pulj, Republika Hrvaška - Irisi po Mary Dipnall
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Artemis Hribar,
Nizozemska

V tretje gre rado
Prvič me je opoj vina ljubezni zapeljal iz Slovenije pri mojih 21
letih. Mlada, negotova, neizkušena sem se prebila skozi labirint
formularjev in intervjujev v Zagrebu, kamor sem šla daljnega
leta 1986 po ameriško vizo. Takrat je bila tu še Jugoslavija in
ameriške ambasade ni bilo v Ljubljani.
Na letalo sem šla sama, prestrašena ... On je odšel že prej, da
vse pripravi. Želodec sem imela v grlu, ko je prišla stevardesa
s formularjem za imigracijski oddelek. Na meji nisem imela
nobenih težav. S potiskom sem odprla vrata v dvorano prihodov.
Amerika! Kaj bom naredila, če ga ne bo tu? Ne vem, kam in
koga naj pokličem, štopat nazaj domov ne morem, kot bi sicer v
Evropi ... pa je bil tam ... tekle so solze olajšanja in solze smeha.
On je odšel v Ameriko za eno leto na študij in raziskovalno delo,
jaz pa sem hotela z njim, a to je bilo mogoče le z uradno poroko. Zato sva se na ljubljanskem Magistratu na hitro poročila.
Povedala sva le nekaj prijateljem in potem seveda tudi doma.
Vse je bilo na hitro, oba sva bila mlada in zaljubljena.
Lepo sva se imela v ZDA, stanovala sva v študentskem naselju
Univerze v Illinoisu, v mestu Urbana-Champaigne. On je delal
poln delovni čas na medicinski fakulteti, jaz pa polovičnega.
Angleško sem se končno naučila bolje govoriti kot nemško. K
sreči je bil moj šef židovskega rodu in je znal nemško, tako da
sva na začetku lahko komunicirala.

Christine Kertz, Köflach, Avstrija - V iskanju ...

"A well-balanced person is one who
finds both sides of an issue laughable." - Herbert V. Prochnow.
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Moj mož je kmalu po poroki izjavil, da čez čas vsak zakonec
dobi ljubimca/ko in da je to popolnoma normalno. Se spomnim,
da sem se zjokala, nisem mogla verjeti, da je to rekel po poroki.
Zakaj mi ni tega povedal prej? Prav gotovo se ne bi poročila s
takim "liberalcem". Pa me je tolažil, da naj ne bom naivna in
otročja, da tako pač je v življenju in da prej ko to sprejmeva,
bolje je. Navedel je prijatelje, ki imajo take izkušnje in da vse
krasno deluje.
A ga je karma zadela v glavo kot bumerang prej, kot si je mislil.
Če je torej tako v življenju, sem mu rekla, pa poglejmo, kako to
res deluje v praksi. Neznansko sem se zatrapala v nekega italijanskega podoktorskega študenta, ki je delal v istem laboratoriju
kot jaz. Izkazalo se je, da tisto o ljubimcih ne drži zame, verjetno je bilo to mišljeno le zanj. Nikakor ni mogel preboleti, da
je moral pogoltniti svoje lastne besede in tolerirati očarljivega
in povrhu vsega še uspešnejšega ljubimca.
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Po avanturi v zakonu ni bilo nikoli več
tako, kot bi moralo biti. Nezaupanje, ljubosumje ... se je zažrlo v vse pore zakonske
barke. Povrh vsega je moral on za eno
leto v vojsko, takrat je bilo to še obvezno.
To je dokončno povozilo še zadnje upanje
za normalizacijo odnosa. Poslali so ga
nekam v Prekmurje ... daleč od oči, daleč
od srca.

sem si, ostal bo pri meni, dokler ne doštudiram, saj sicer zveza
na daljavo ne bo šla. Tako sem dobila svojega Američana v
Slovenijo. Naučil se je nekaj slovenščine: »Eno veliko pivo,
prosim,« je ponosno dejal v bifeju. »Točeno ali v flaši?« ga je
vprašal natakar. Smeh, seveda ni vedel, kaj ga sprašuje. Res se
je trudil. Dobil je službo v stranki Zelenih, ki je bila takrat, po
osamosvojitvi in prvih volitvah v Sloveniji zelo popularna. Delal
je na ministrstvu za okolje, ker je bil sam iz iste stroke. Geolog,
ki je delal vrsto let na varstvu okolja na Floridi.

Pri svojih 22 letih, sem želela življenje zajemati z veliko žlico. Vse izkusiti, vse videti. Ko se je vrnil iz vojske, sva se ločila.
Nisem se zelo obzirno vedla do njega. Po
vseh možnih pogajanjih sem ga prepričala,
da sva se ločila sporazumno. Z Italijanom
pa sva se dobila še kar nekajkrat tudi po
tem, ko sva bila oba v Evropi. Še vedno
sva dobra prijatelja.

Po letu življenja v Sloveniji je izbruhnila vojna. JLA je okupirala
vse mejne prehode in poskušala zatreti neodvisnost Slovenije.
Jaz sem bila tik pred zagovorom diplome. Na moj zagovor en od
članov komisije ni mogel priti, ker so tovornjaki blokirali cesto
iz Kočevja. Pa tudi druge ceste so bile blokirane. Nihče ni vedel,
kaj se bo zgodilo - nas bodo napadli in popolnoma poteptali?

Drugič me je vino ljubezni ponovno zvabilo v ZDA leta 1989. Spoznala sva se v
Jacksonvillu na Floridi, kamor sem šla s
prijateljico po opravljenem mesecu in pol
učenja v poletnem kampu v državi Georgi. Bil je drugačen, ne tako zelo ameriški,
vedel je dosti o evropski zgodovini, o slikarjih, o jadranju, o rock sceni ... Živel je
v hiši na obali, vse je bilo tako sanjsko in
romantično kot v filmu.
Po tednu vihrave strasti sem se vrnila v
Slovenijo. Mislila sem, da sva v tistem
tednu izpila zadnjo kapljo iz najine čaše
ljubezni in sem se ponovno posvetila študiju. Pa je prišel šopek rož z roza dostavnim
kombijem vsako drugo soboto!

V trenutkih, ko sem zagovarjala diplomo, so bombniška letala
JLA preletela Ljubljano v zelo nizkem letu, in to s takim hrupom,
da sem morala prenehati s predavanjem ... vsi smo se samo
nemo gledali. Po nekaj trenutkih, ko smo prišli k sebi, je mentor
izjavil, naj na hitro zaključim, da so že videli, kako je vse dobro
opravljeno. Nihče ni imel vprašanj, vsi so hiteli domov. Bilo je
posebno leto, tako kot je leto 2020 v znamenju korona virusa.
Vse je obstalo.
V naslednjih dneh sva kupila vozovnice za Florido. Letela naj bi
iz Zagreba, a po prihodu na zagrebško letališče smo ugotovili,
da je le-to popolnoma zasedeno z bombniki in potniška letala
na ta dan niso vzletala. Z grozo sem gledala bombnike, saj sem
vedela, da gredo nad mojo Slovenijo. S težkim srcem sem šla na
Florido, ne vedoč, kaj se bo zgodilo z našo družino, sorodniki
in seveda drugimi Slovenci.

Moja mama je vznemirjeno čakala sobote, v ugibanju, kakšne barve vrtnice bodo
prišle tisti vikend. In tako se je strast nadaljevala na daljavo. To je bilo še pred
mobilnimi telefoni in ugodnimi cenami
telefonskih klicev na drugi konec sveta,
tako sva se morda slišala za kakšnih pet
minut vsaki drugi mesec.

Po pol leta sva se poročila, poroka je bila v pustolovskem duhu.
To je bila moja želja. Na široki reki Wakulla, veslanje po reki s
kajakom se mi je zdelo nekaj posebnega; reke na Floridi so pozimi zavite v skrivnostno meglico, ki kot kakšna začarana tančica
pokriva obraz narave. Veje dreves so objete z visečim mahom, ki
se spušča z njih proti vodi kot kakšna srebrno-zelena bleščica na
božičnem drevescu. Seveda je tu tudi element nevarnosti, ravno
prav, da je vse skupaj še bolj posebno, zanimivo, izjemno; reke so
polne aligatorjev in kač, da ne govorim o bananovcih - ogromnih
pajkih, ki razpredajo svoje mreže med visečim mahom in vejami
v nekakšno srhljivo nevidno kraljestvo. Grozen občutek je, ko
se ti mreža ovije okrog telesa in ne veš, kje je pajek.

Čez pol leta mi je oznanil, da se namerava preseliti v Slovenijo, da si bo našel
delo. Bila sem vsa srečna in vesela, to je
bila zame najboljša novica leta. Mislila

Svatje in gledalci so stali na mostu. Mi smo priveslali navzgor
po reki v treh kanujih, en z nama in prijateljem, ki je imel licenco za poroke in naju je poročil. V drugem kanuju so bile tri
poročne priče z ženinove strani in v tretjem tri moje poročne
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priče. Po opravljeni ceremoniji smo se vsi
skupaj odpeljali navzdol po reki. Bilo je
lepo, morda prelepo?
Nosila sem čudovito belo obleko s čipkami,
ki sem si jo sama sešila. Malo staromodna,
tesno oprijeta do kolen, z bogato nabrano
tančico, ki se je širila na navzven kot tutu
pri balerinah.
Ena od prijateljic je neprimerno pripomnila, da pri njih to, da si nevesta sama
sešije poročno obleko, prinese nesrečo.
Zbodlo me pri srcu, a sem si dejala, da
jaz že nisem vraževerna. Kasneje sem se
dostikrat spomnila njenih besed.
Oba sva bila zelo močna karakterja. On je
vedno hotel, da so stvari po njegovem, jaz
pa se, kot prava Slovenka, nisem pustila.
In sva se vedno več prepirala. Postalo je
nevzdržno, a še vedno sva bila zaljubljena
drug v drugega.
Misel na ločitev je bila nevzdržna, imela
sva dva majhna otroka - punčko, rojeno
1994., in fanta, rojenega leto in pol za tem.
Po sedmih letih zakona ni šlo več in sva
se ločila. Jaz sem se najprej odselila, ker
preprosto nisem mogla prenašati vsega
tistega prerekanja in vedno istih prepirov.
Povrhu vsega me je močno zdelala poporodna depresija in sem se popolnoma izgubila, za vsako najmanjšo stvar sem planila
v jok. Sploh si nisem bila več podobna.
Doživela sem tudi prometno nesrečo, ki mi
je dala misliti, da moram poskrbeti zase.
Po tem, ko sem se odselila, je on vložil
tožbo za ločitev, a noben od naju globoko
v sebi ni hotel razveze! To je bila zopet
njegova taktika, da bo po njegovem, da
bi se vrnila domov v najino prekrasno
veliko hišo. Vrnitev samo zato, da mi bo
dokazal, kdo je gospodar v hiši, se mi je
zdelo nemogoča.
Na sodišču, ko sva se ločila, je bilo, kot da
nisva mogla dojeti, kaj se dogaja, obema
je šlo na jok. S tem zakonom, lahko rečem,
sem poravnala vso karmo za nazaj, za prvi
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zakon. Poravnala dolg dvakratno. Popolnoma me je psihično
uničilo, ker sem izgubila otroke.
Otroci so ostali na Floridi, pri mojem ameriškem bivšem možu,
saj jih ameriški sistem agresivno "ščiti" pred starši, ki niso ameriškega rodu. Nisem jih mogla odpeljati nikamor, ne da bi se on
strinjal s tem, pa čeprav sva imela oba enako pravico do njih.
Že sama misel na tiste dni in tisto grozno vlačenje po sodiščih,
jok otrok, ki so morali od enega starša k drugemu, mi je neznansko mučna. Bilo mi je tako težko, da razen nekaj oseb nihče ni
vedel, da imam otroke, ker če bi me kdo kaj vprašal o njih, bi
se popolnoma sesula. Solz žalosti nisem želela pretakati pred
popolnimi neznanci.
Kljub vsem težavam sta oba odrasla v čudoviti osebi, res si ne
bi mogla želeti več. Sicer živita v Ameriki, a sta navdušena nad
Slovenijo in z veseljem prideta na obisk. Hčerka je prišla za
nekaj mesecev lani avgusta, pa je po treh mesecih odšla nazaj,
ker ni našla prave službe, sicer bi kar ostala.
Čas po drugi ločitvi je bilo najtežje obdobje mojega življenja,
a sovpada s časom, ko sem dosegla največji uspeh v karieri. V
Tallahassee-ju sem imela krasno službo na Florida State university; najprej v laboratoriju, nato pa sem še uspešno uveljavila
pri dizajnu biltenov in brošur za univerzo. Služba je bila res
dobra, a jaz sem si želela še več, še kaj novega.
Preselila sem se v Salt Lake City in dobila delo na Univeristy
of Utah, Department of Modern Dance. Delo je bilo zelo zanimivo in okolje nadvse kreativno. Vsi profesorji in profesorice
so bili nekaj posebnega, priplesali so v mojo pisarno, ko so kaj
potrebovali, ali pa kar tako, na klepet. Ustvarjalnost je bila na
višku. Potegnilo me je v njihov svet. Lase sem si ostrigla na
kratko in pobarvala na platinasto blond. Oblačila sem se tudi
zelo alternativno in ni vrag, da sem se zaljubila v šefa, ki je
bil gej!? Dekan plesne fakultete, odkrito gej, s svojim stalnim
partnerjem. Morda sem ravno zato želela oditi.
Po enem letu sem si želela živeti v res velikem mestu, kjer se
lahko izgubiš v množici ljudi. Tako sem se ponovno preselila.
Kam drugam kot v mesto, ki nikoli ne spi, v New York City. Hvala
bogu, da sem imela tam prijateljico, ki je živela v predmestju
NYC, tako sem lahko nekaj časa bivala pri njej in pošiljala
prošnje za službo, ki sem jo dokaj hitro tudi dobila. Ne bom
dolgovezila o službi, a to je bilo edino kaj vredno v tistem času;
delala sem na Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Stavba, kjer sem delala, je bila na 57th Street in 1St.Ave.
Živela sem na Manhattanu, mestu, o katerem toliko ljudi lahko
le sanja. Bila sem tam, sredi vsega dogajanja, v sredici jabolka,
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a sem se počutila popolnoma osamljeno.
Nisem mogla pregnati misli o tem, da vsi
ljudje, ki so mi ljubi in pri srcu, živijo na
tisoče kilometrov stran. V glavi me je kljuvala misel, zakaj se tako ženem?
Moje stanovanje na Norfolk Street, v predelu Manhattna, je bilo lepo, enosobno,
s pogledom na jugozahodni del, proti finančnemu delu in World Trade Centru.
Takrat sta oba stolpa še stala, ponosno,
dominantno nad silhueto preostalih nebotičnikov v bližini.
V torek zjutraj, 11. 9. 2001, sem bila še v
postelji, spala sem malo dlje, ker sem imela ravno tisti dan prosto. Čez vikend sem
delala, da sem dokončala projekt za neko
konferenco in v ponedeljek oddala material. Tako sem si v torek lahko privoščila
dan počitka, ki ga ni bilo. Zbudila sem se
ob zvoku oglušujočega poka. Seveda je
hrup na Manhattnu vedno prisoten, a to
je bilo nekaj čisto drugačnega, grozečega.
Zazvonil je telefon, bil je moj šef. "Hitro
poglej skozi okno - kaj vidiš?" Pogledam
in... bilo je nedojemljivo, neresnično. A je
bilo še kako resnično. Beton in kri ter vonj
po smrti. Ljudje na cesti so bežali, drugi
smo bili vsi na oknih, gledali smo in nismo
mogli verjeti svojim očem. V tistem trenutku se je še drugo letalo z vso silo pred
mojimi očmi zaletelo v preostalega izmed
dvojčkov. Oglušujoč pok, dim, nekateri
ljudje so jokali, morda so poznali koga, ki
je tam delal. Hitro sem se oblekla, nekaj
me je vleklo do WTC-ja, medtem ko so se
trume ljudi, prekritih z belim prahom, kot
kakšni duhovi, počasi premikale navzgor,
stran od tam, kjer so pred kratkim še delali, sem jaz tekla na prizorišče zločina.
A dvojčkov ni bilo več, sesula sta se, kot
da sta se vdrla v zemljo, nič ni ostalo, le
kup pepela in nekaj železja. S seboj sta
pokopala tisoče. Še vedno hranim slike, ki
sem jih posnela takrat, papirje, ki sem jih
pobrala s tal, z naslovom 1 World Trade
Center Plaza. Še vedno imam shranjen
pepel, ki sem ga pobrala na cesti, kakšnih
50 metrov od goreče gmote. Pepel dvojčkov, pepel življenja, ki je utripalo v njiju …

Še dva meseca po katastrofi se je kadilo s pogorišča dvojčkov.
K sreči sem takoj po nesreči hitro poklicala domov v Slovenijo
in na Florido in jim sporočila, da sem živa in zdrava. Sicer niso
ničesar vedeli o nesreči, saj še ni bila oznanjena na televiziji. Ko
sta se stolpa zrušila, ni bilo več nobene telefonske povezave za
nas v tistem predelu mesta, tako da smo si naslednje štiri tedne
lahko dopisovali le po elektronski pošti.
Zrušenje WTC-ja je imelo velik vpliv na vse prebivalce New
Yorka. Vsi smo stopili skupaj, vsi smo si pomagali, govorili drug
z drugim Sosedje smo se končno spoznali, saj je bila uvedena
zapora premikanja in nismo mogli nikamor. Vsakih nekaj 100
metrov so bile postavljene cestne barikade, podobno kot v času
osamosvajanja Slovenije. Policisti so nas legitimirali, da so
preverili, če res živimo v tistem predelu. Nikogar niso pustili
blizu kraja nesreče. Ostali smo le prebivalci okoliša na praznih
cestah, nekaj, kar je bilo do takrat nemogoče videti. Manhattan,
bodisi podnevi bodisi ponoči, je mesto, prepolno ljudi, avtomobilov, hrupa in luči. Sedaj pa je vse obstalo. Vse se je odvijalo
kot v počasnem posnetku. Čas po apokalipsi.
Nekaj patriotskega se je premaknilo v vseh nas. Naenkrat me je
potegnilo, da stopim skupaj z Američani, da se identificiram z
njimi, da pokažem solidarnost. Zaprosila sem za državljanstvo, o
čemer prej sploh nisem razmišljala. Pa sem šla in opravila vse
tečaje in intervjuje. Dobila sem celo kompliment, da govorim
angleško bolje kot mnogi Američani, čemur se še danes dostikrat
nasmejem, ko popravljam slovnične napake svojih ameriških
otrok. A na koncu, ko sem opravila vse teste in bi morala iti
na zaprisego in s tem potrditi pripadnost Ameriki, tega nisem
zmogla. Če bi vzela ameriško državljanstvo, bi izgubila slovenskega, tega pa si nisem mogla predstavljati. Bolj kot Američanka
sem se globoko v srcu čutila Evropejko in Slovenko.
Po dveh letih življenja v New Yorku sem spoznala, da sem sicer
dosegla vse, kar sem si želela na poslovnem področju, a da je
moje zdravje že začelo pešati od nezdravega načina življenja.
Bilo mi je popolnoma jasno, da me je zadela kriza srednjih let.
V sebi sem začutila, da se moram vrniti na Florido, bližje svojim otrokom, da jih lahko pogosteje vidim. Preselila sem se na
Miami Beach. V slogu tamkajšnjega življenja sem se vpisala
na tečaj za vaditeljico joge. Vse ure sem opravila z velikim
entuziazmom.
Kot strela iz jasnega je prišla novica, da je mama hudo zbolela.
Brat mi je rekel, da ne bo več dolgo tu in sem se s težkim srcem
odločila za vrnitev v Slovenijo. Želela sem si biti z njo in ji
nuditi oporo. Neverjetno, a takoj, ko sem se vrnila v Slovenijo,
je občutje praznine in stiske v duši izginilo. Kar naenkrat je
bilo vse agonije konec. Ne vem kako, zakaj, ne razumem, kaj bi
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se lahko tako spremenilo ... samo da sem
bila spet skupaj s svojimi. Zakaj sem sploh
toliko časa ostala v tujini, sem se dostikrat vprašala. Slovenija je bila kot obliž na
moje ranjeno srce. A vseeno nisem obstala
doma. Podala sem se na novo avanturo,
na nov kontinent. Po nenavadnem spletu
okoliščin sem nekaj mesecev po mamini
smrti dobila službo na Kitajskem kot učiteljica joge v ameriškem fitnesu. Eno leto
žalovanja in življenja na Kitajskem je bilo
tisto, kar sem potrebovala.
Spominjam se, kako sem šla s papirji po
kitajsko delovno vizo in mi je kitajski ambasador v zadregi zaupal, da še ni nikoli
naredil delovne vize ter me prosil, naj pridem nazaj naslednji dan, da prej povpraša, kako se pravilno izpolni vse obrazce.
3. novembra 2005 sem priletela najprej
v Peking in nato v Dalian. To je bil čisto
drug svet, drugačen od tistega, ki sem ga
do tedaj doživela. Revščina, pa tudi blišč,
vse je bilo predvsem ogromnih dimenzij.
Tujci smo bili v Dalianu še vedno redkost,
taka redkost, da so se nas dotikali kot kakšnih marsovcev, še posebno so se čudili našim lasem, zlasti če so bili naravno
skodrani in svetli. Dolgi blond lasje, to
je bila taka redkost, da sem se kot kakšna
holivudska diva začela skrivati pred javnostjo. Kapo na glavo in temna očala... pa
še tako so videli, da nisem od tam, ker sem
bila za glavo večja od povprečnih Kitajcev.
Tretjič mi je vino ljubezni ogrelo srce ravno v daljni Kitajski. Dejstvo, da so nas,
tujce, Kitajci oblegali kot Grki Trojo, je bil
razlog, da smo se držali skupaj, skrivali,
največkrat v kašnem baru ali restavraciji.
Mark je bil za glavo večji od vseh svojih
kolegov in mi je takoj padel v oči. Šarmanten, visok Nizozemec, malo nenavaden, a
ravno na tak način, ki je meni simpatičen.
Nekako vedno začutiš energijo človeka
in Mark je name deloval enako kot moja
mama, tako pomirjujoče, prizemljeno, prijetno, kot da človeka poznaš že od zdavnaj.
Deloval je kot balzam na mojo vihravo,
nemirno, v oblakih plavajočo dušo.
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Nikoli si nisem mislila, da se bom še kdaj poročila, a nikoli ne
reci nikoli. Še vedno mislim, da je imela moja mama "od zgoraj"
nekaj prstov vmes, da so se namešale take karte, da človek ne
more verjeti, da je dobil poker asov.
Na Kitajskem sem učila jogo in vse zahodnjakinje so prihajale
na moje ure, ki so bile edine v angleščini. Pogosto so me vabile
ven na večerje. Največ sem se družila s tistimi, ki so bile žene
strokovnih delavcev v ladjedelništvu. Mark je bil eden od teh.
Delal je za angleško firmo Lloyds Register, ki opravlja kvalitetno
kontrolo gradnje ladij.
Samo midva sva bila brez partnerja, zato so naju vedno posedli
skupaj. Mislim, da je cela skupina vplivala na to, da sva postala
par. Mark, ki je sicer dokaj resen in zadržan, celo malo sramežljiv, kar se žensk tiče, je neko noč preplesal z mano, čemur so se
vsi njegovi prijatelji močno čudili. »Pridi pogledat, Mark pleše
z Jano!« Tekle so solze smeha in preteklo je dosti vodke, ne vina.
Po treh mesecih vihrave ljubezni se je Mark moral vrniti na
Nizozemsko, jaz pa sem na Kitajskem ostala še nekaj mesecev.
Nato sem dobila možnost poučevati angleščino v Tokiu in sem
zgrabila še to priložnost ter pol leta preživela v Tokiu in prepotovala nekaj Japonske. Krasna izkušnja, a delati na Japonskem,
ni bilo po mojem okusu. Ženske so bile še vedno manj vredne
kot moški in tega nisem dobro prenašala.

sva poročena in to je bilo to. Nobenega slavja ni bilo, a ljubezen
v tem zakonu slavimo vsak dan.
Po Južni Koreji smo se najprej preselili na Dansko, po treh
letih na sever Nemčije, zdaj živimo na skrajnem severovzhodu
Nizozemske. Po Markovi upokojitvi se morda preselimo nazaj
v Slovenijo, ob morje. Navdušeni smo namreč nad jadranjem in
to je na Jadranu dosti boljše kot pa na Baltiškem in Severnem
morju.
Ko se oziram nazaj, pri svojih 56 letih vidim svoje življenje, vse
za nazaj, v lepi luči; vse izkušnje, dobre in slabe, vse težave,
stiske in ves smeh, veselje, ljubezen, vse je bilo ravno tako, kot
je moralo biti, kot v pesmi nepozabne Edith Piaf, »Non, je ne
regrette rien«. - ničesar ne obžalujem.
Neznansko sem hvaležna za drugo priložnost v družinskem življenju in za čudovitega moža. Angleški pregovor pravi: The third
time's is a charm. Slovensko: v tretje gre rado. In po vsakem
dežju posije sonce. Upam, da bo sijalo ves preostanek mojega
življenja name, na našo družino in tudi moje prijatelje, znance
in vse vas, ki ste prebrali mojo življenjsko zgodbo.
Na zdravje!

Z Markom sva si vseskozi dopisovala. Prijateljica me je prosila,
da bi se vrnila na Kitajsko učit jogo v nek joga studio v Pekingu in sem privolila. Tu sem ostala pol leta in prekolesarila ter
prehodila celo mesto. Ogromno, umazano, onesnaženo, a hkrati
veličastno, razburljivo, navdihujoče in polno zgodovine. Mark
je medtem dobil novo ponudbo za službo v Južni Koreji in jo
sprejel, misleč, da je meni všeč živeti na vzhodu, ker se nikakor
nisem mogla vrniti v Evropo. Iz Pekinga sem se tako samo za
nekaj mesecev vrnila v Slovenijo in nato takoj nazaj na Daljni
vzhod, v Južno Korejo.

Christine Kertz, Köflach, Avstrija - ... svobode

Naslednje življenjsko obdobje (vse skupaj deset let) mi je bilo
tako namenjeno ostati na Daljnem vzhodu. Usoda mi je ponudila priliko za popravni izpit iz lekcije družinskega življenja,
iz katerega sem v prejšnjem poskusu padla na celi črti. Dobila
sva hčer, ki sem jo rodila pri 44-ih. In lahko rečem, da je po
10 letih zakona in 15 letih poznanstva vino ljubezni še vedno
sladko, kot je bilo na začetku.
Tretjič sem se poročila 9. 9. 2009. Ničesar nisva načrtovala,
usoda je sama določila ta dan. Poroka je bila samo opravek
na občini. Načrtovana je bila za devetega oktobra. A je uradna
prevajalka sporočila, da takrat ne more, da pa lahko to uredimo
9. 9. Na hitro sva našla dve priči. S šestmesečno hčerko sva šla
do okenca, brez prstanov, medve sva bili v belem, Mark pa je
nosil službeno obleko z logotipom podjetja. Podpisala sva, da

december 2021

Stanka Novković, Zagreb, Republika Hrvaška - Čakanje na nov dan
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Francka Sonaja,
Sudan, Afrika

Irena Knehtl,
Jemen

Dvakratni ženin

Dve sezoni dežja

Tisto jutro, ko je Nur prišel na delo v našo
hišo, so se mu oči svetile od razburjenja.
Hlastno je ponavljal : »Nemogoče, nemogoče. Vrnila se je Rebeka, vrnila se je in
z njo trimesečna deklica. Rekla mu je, da
je to njegov otrok, njuna hčerka. Rebeka
je bila izredno lepa, izvirala je iz plemena
Dinka, tako kot Nur. Bila je poročena in v
zakonu se ji je rodil sin. A v medplemenskih
bojih je njen mož umrl. Nur se je zaljubil in
se z njo želel poročiti, imela sta kar dolgo
romanco. Za samo poroko je treba imeti
denar ali krave. Ko se Dinke poročajo,
postavijo nevesto v kot, pred njo pa krave,
dokler se dekleta ne vidi več. Nur je bil pri
nas zaposlen kot čistilec in ni imel krav,
zato je varčeval denar. Ko je skoraj zbral
zadostno vsoto, je Rebeka skrivnostno izginila. Kar nekaj časa je trajalo, preden je po
nekom poslala sporočilo, da je odpotovala
z očetom in je med njima vse končano. Nur
je bil sprva užaljen, potem pa si je rekel, če
ne bo moja žena Rebeka, bo nevesta druga, denar je pripravljen in deklet je veliko.
Izbral si je nasprotje pobegle zaročenke.
Tereza je bila mirno in nežno dekle povprečne lepote. Vzela sta se in komaj sta
začela uživati skupno življenje, se je na vratih pojavila Rebeka z dojenčkom. Tereza
je trezno rešila problem, rekoč, naj se Nur
poroči še z Rebeko kot drugo ženo. Navada
južnih plemen je, da ima moški več žena.
Poleg tega je bila zdaj Tereza prva žena,
kar prinaša določene prednosti. Tereza in
Rebeka sta mu rodili šest otrok, v družini je
bil še Rebekin sin iz prvega zakona. Vsaka
je imela svoj dom, Nur pa je delil svoj čas
in zaslužek med obe.
Nekega dne je prišla Rebeka k nam vprašat,
če je Nur prespal pri nas. Čez kakšno uro se
je pojavila še Tereza z enakim vprašanjem.
Povedala sem ji, da ga ponoči ni bilo pri
nas in da je pred njo tudi Rebeka spraševala po Nuru. Kar stala je tam in mencala, kot
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da mi ima še kaj povedati. Zamahnila je z roko, češ, kot belka in
tujka tako ali tako ne razumem, potem pa je le izrekla, da je Nur
najbrž odšel k neki starejši ženski. Moški njihovega plemena si
radi za popestritev poiščejo starejšo žensko, ki ne rojeva več in
tako je manj lačnih ust pri hiši. Kmalu po tistem dogodku so se
stvari zasukale tako, kot so ženske hotele. Tereza je odpotovala na
jug z otroki. Tast ji je dal zemljo in krave in s tem se je preživljala.
Nekoč se je v našem okolišu pojavil stekel pes in Nur mi je povedal,
da je ugriznil Terezino hčer. Začudeno sem mu dejala, da je to
tudi njegova hči. Zatrdil mi je, da je to hčerko Tereza pridobila
brez njega. Potem je zamahnil z roko, da kot belka in tujka tega
ne razumem. Čas je tekel in prva hčerka, ki je bila vzrok za poroko
z Rebeko, je pri trinajstih zbolela za levkemijo in umrla. Nur je
bil zelo potrt in postaral se je. Zadosti mu je bilo dela pri nas, na
jugu so se razmere izboljšale in skupaj z Rebeko ter preostalimi
člani družine se je odločil za vrnitev domov. Pri nas je delal
sedemnajst let in vzeli smo ga za svojega. Težko smo se ločili od
njega, a čez dva dni se je spet pojavil na vratih. Rebeka mu je
zvečer pred potovanjem v čaj vsula uspavalo. Vzela mu je denar in
vozovnice ter odpotovala s hčerkama, njemu pa je pustila svojega
sina iz prvega zakona. Spet smo ga zaposlili, dokler ni zaslužil
denarja za dve vozovnici, svojo in fantovo.

Pripovedovalci zgodb tega mesta vedo tisoč pripovedi
o nebu, ki je modro. Toda če se ponovno srečava, naj
ne bo potovanje od začetka …
*
Pred začetkom je bila zmeda. Zvoki, ki niso bili slišani. Oblike, ki so bile nevidne. Veter in oblaki ter
njihovi glasovi kot valeča nevihta. Med rjavimi hribi
in rodovitno planoto, kjer rože cvetijo deset mesecev
v letu in dva tisoč let mine kot sezona dežja. Tako je
tudi z ljudmi in njihovimi vezmi v ljubezni, ki se kmalu
spremenijo v deželo Žalosti in Skrbi.

Kot vino opojna ljubezen in solze smeha v Sudanu ubirajo drugačne, za nas neobičajne poti. Kdo ve, mogoče so ravno zato
bolj strastne.

Po mnogih lunah, ko so vode brez valov in nebo zareče modro, vnovič pogledujem na pot. Spreminjajoči
izraz v mojih očeh. Zrak, ki ga čutim na svojih licih
kakor listje pod nogami.

Zakaj sem mislila, da bom jaz ušla?
Od prahu kašljam. Ozke ulice s trgovinami. Zahajajoče sonce brez jasne poti. Polna luna, ki bledi ob
zori. Zdaj ni česa odpuščati. Spominjam se nečesa:
kako so se najine oči srečale, preden sem utegnila
povesiti svoje. Hitel je zapolniti tišino. Njegovo veselje v meni. Rešilni smeh. Tisoč žalosti zdaj zapolnjuje
vsako tkivo moje biti. Žalujoč, da je pomlad tako hitro
minila. Nikogar ni, ki bi ga čakala.

Barbara Hammer, Gradec, Avstrija - Duševnost, modra

Kdaj sem pričela pozabljati? Ne spomnim se več.
Mogoče pa se je svet spremenil. Mogoče pa bomo
zdaj vsi svobodni! Toda luna ni nikoli dolgo polna in
naš čas preživet. Samo na modrem nebu biva luna za
oblaki. Drhteča, ker jo čaka težko potovanje.
Sanje, ki smo jih sanjali, morajo umreti.
Da bi ponovno živele.
Da bodo širna morja ponovno moja.
Če pa se ponovno srečava, naj ne bo potovanje od
začetka.
Novice in pisma ne pridejo in me ne dosežejo. Že
dolgo imam v mislih nekaj temnega, negotovega.
Barbara Hammer, Gradec, Avstrija - Duševnost, rdeča

Salih Abdu, slika s kavo

december 2021
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Bilo je smešno pri teh letih. Takrat sem
bila že velika osemnajstletna donda, pravzaprav sedemnajst, do avgusta je bilo še
pol leta. Druge so imele že fante in so šle
na randi. Jaz sem se bala randija, ker nisem vedela, kaj se tam dela. Vsi bi vedeli,
da sem prvič, da še nimam fanta. Pri sedemnajstih in še čez. Nepoljubljena.

Cilka Žagar,
Avstralija

Emil 1956
Gaz proti domu je bila ozka, spredaj je šel oče, za
njim jaz in za menoj Emil, sosedov poba, ne kaj prida. Vonj po vinu in svežina snega. Moj prvi ples.
Očeta sem izprosila, da me je vzel s seboj na vaško
gasilsko veselico.

Tone je igral harmoniko pri sosedih za pušenšank in fantje so pili domače vino. Tone
je dal harmoniko prijatelju in me objel za
ples. Noge so mi postale svinčene. Moj
prvi ples. Tone je sklonil glavo do mojih
lic, da sem pozabila na noge. Njegova toplota me je presenetila. Ves svet se je zazrl
v mojo srečo. Spremil me je domov, ustavila sva se pred vrati in strmela v svetlo
bodočnost. Nežno mi je privzdignil brado,
njegove oči so prižgale ogenj v mojih. Solze so silile naprej od same sladke miline.
Zgodil se je prvi čudež v mojem življenju.
Počasi se je dotaknil mojih las, bila sem
čudovita v njegovih očeh. V neskončnem
trenutku so se njegove ustnice za trenutek
dotaknile mojih kot žamet. Pozabljene so
bile vse otroške norosti, začela se je bodočnost. »Lahko noč,« je dahnil in melodija njegovega glasu je zvenela za njim.

»Povej, če te vprašam,« pravi Emil. »Boš moja ali
ne?«
Sneg je škripal pod stopinjami, roke globoko v žepih,
ovratniki pokonci, besede zgubljene v noči.
»Ostaneš doma, kaj ti bo šola. Saj bom imel dom.
Bom Pepco izplačal.«
Oče posluša, Emil čaka. Le kaj naj rečem?
»Ti si pijan,« se izmuznem ...
»Jaz pijan?« se začudi Emil. »Ti še ne veš, koliko
ga nesem.«
»Vseeno si pijan,« se izvijam iz odgovora. Emil je bil
moj heroj, ko sva pasla krave. Vsakega bi pretepel,
kdor bi mi nagajal.
»Jaz ga bom ubil, to ti zdaj povem.«
»Koga bos ubil?«
»Tebe Tone moti. Mu bo žal, če te ne bo pustil na
miru.«
»Nič mi noče.«
»Boš moja?«
»Če bos priden,« čisto potiho rečem, da ne bi oče
slišal.
»Se boš odločila pred pustom?«

Brane Orlović, Pulj, Republika Hrvaška - Avtoportret
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mama, da je odmevalo po vasi. Jurko, Jurko, je vpila, če se
Emil ni oglasil. Ljudje so se smejali, materi in Emilu. Odšel
je s cigani - Jurkoti. Ko se je vrnil, je padalo po njem. Če je
bilo preveč, je spet pobegnil k ciganom. Jaz sem ga čakala,
da bo prižvižgal mimo hiše. Samo da bi ga videla. Starši so
otrokom strogo prepovedali, da bi se pajdašili z Emilom. Nič
prida. Baraba.
»Gremo k deseti maši jutri, pravi Emil, preden zavije proti svojem domu. Boš pa jutri povedala. Lahko noč stric.«
Očetov lahko noč je bil mehak, kot bi se smejal.

Kadar je Tone govoril, so drugi poslušali,
ko je igral harmoniko, so plesali. On je bil
že moški, njemu se ni nihče smejal. Tudi
jaz nisem bila več otrok, kadar je dež trkal
na oknice, sploh ne več otrok, ko sem se
stiskala k rožam in objemala veter, kot bi
se opotekala.

Preden sem odšla v šole v mesto, mi je Emil povedal,
da se mu je sanjalo, da sva se poročila. V mestu sem
sanjala o Emilu in o dneh, ko sva si grela roke s
pečenim kostanjem. On me nikdar ni tepel tako kot
drugi fantje. Takrat, pri šestnajstih, je bil že odrasel
in je zvečer pel na vasi. Jaz sem jih imela dvanajst.
»Imaš koga drugega?«
»Ne.«
»Zakaj pa potem ne poveš? Saj me poznaš. Jaz ga
bom ubil, če te on moti. Sem videl, kako je oči zapičil
vate. Zdaj mi povej.«
Očetove enakomerno varne stopinje spredaj in Emilove besede zadaj. Mesec je spreminjal ledene rože
v bisere.

Brane Orlović, Pulj, Republika Hrvaška - Bohinj

»Če te Tone moti, ga bom ubil. Vem, da
te moti.«
»Saj veš, da ima dekle. Nosečo.«
Ivje se kot biseri lesketa v mesečini.
Očetov korak trden, njegov hrbet raven in
prožen. Škoda, da so minila leta. Zdaj se
ne bom več stisnila k očetu v naročje, da bi
mi zvečer povedal o Pepelki in Sneguljčici.
Začela se je bodočno«st.
Poslovila sem se od svoje prve ljubezni.
Emil in pašniki in pesmi.
Emil, Emil, je pogosto klicala njegova

Marija Pibernik Stančić, Pulj, Republika Hrvaška - Ure dneva
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Irena Hribar Schmidt, Ottawa, Kanada
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Fernando Leskovec, Argentina
Prevod iz španščine v slovenščino Andreja Trent

Jelisava Dobovšek Sethna,
Japonska

Gvant

Ljubezen

Pot je bila dolga. Živeli smo na tej strani prestolnice.
Moj stric je živel na drugi; prečkati je bilo treba reko,
ki je razmejevala provincia, in še dva potoka. Pot je
trajala okrog dve uri - to je bil razlog, da smo strica
obiskovali nekajkrat letno, prav tolikokrat, kot je tudi
on k nam prihajal v goste. Obisk je bil dolgočasen,
stric ni imel otrok in teme pogovorov so me le komaj
kaj zanimale. Kratkočasil sem se z opazovanjem in
štetjem časa na stenski uri z zvoncem, ki je vsake pol
ure udarila en gong in toliko gongov, kolikor jih je
ustrezalo trenutni polni uri.

Ljubezen se zgodi, ko imaš rad neko bitje,
neko stvar, skladbo - popevko ali Mozartov
rekvijem. Lahko ljubiš neko dejanje ali
aktivnost, kot so sprehod v naravo, ptičje
petje, ki te zbudi iz jutranjega sna; lahko
je to dobra hrana ali pijača - kozarec temnordečega merlota, ali rose dolenjskega
cvička, ki so ga pridelale očetove roke.
Ljubezen do sebe - ko se imaš rad in zase
skrbiš na telesnem in duševnem nivoju.
Sprejemaš svoj videz in te ne motijo gube
ali povešen podbradek, odebeljena stegna
in ohlapna koža na trebuhu. Sprejemaš
svojo notranjost, svoj značaj, čeprav se
večkrat izkaže za pomanjkljivega, saj ga
lahko vedno naprej gojiš in izpopolnjuješ.
Ljubezen ni popolnost, oprošča napake in
ti obenem kaže pot, kako pomanjkljivosti
premostiti.

Odpravljala sva se, ker je sonce že skoraj zašlo, sence
pa so nas prisilile, da smo prižgali luč.
Stric pravi: »Lansko leto sem kupil plašč, ki sem ga
malo uporabljal, saj ni bilo tako mrzlo. Najslabše je
to, da so ga požrli molji.« Mama je bil pripravljena
za odhod, stric pa ji ponudi, naj vzame plašč, nemara
lahko iz njega še kaj naredi.
Odšla sva s plaščem, požrtim od moljev.
Utrujena sva se vrnila domov, niti večerjala nisva,
legla sva spat. Naslednji dan je vsak s posvečanjem
dnevnim opravilom zapolnjeval potek dneva. Dnevi
so minevali.
Nedelje so bile dnevi za likanje, nič ni ostalo neopranega ali nezlikanega ̶ likalnik je bil na oglje.
Moški v hiši, bila sva le midva z očetom, smo tedne
začenjali povsem urejeni.
Na koncu likanja pridejo na vrsto še deli neke razparane obleke. Vprašam jo, za kaj gre, in mama mi
pravi: »To je stričev plašč, ki sem ga razparala, oprala, zdaj pa vse likam, da bi videla, ali je še kaj
uporabnega.«
»Mar ga niso pojedli molji?« vprašam.
»Da, a le spodnji del, ostalo je v dobrem stanju, le
majhno luknjo moram zakrpati in se sploh ne bo
opazilo.« In se ni opazilo.

Marija Pibernik Stančić, Pulj, Republika Hrvaška - Notranji jaz

Bil je temno moder suknjič, prvi v mojem odraščajočem življenju, prilegal se mi je kot ulit, čez nekaj dni
pa je bil izgotovljen z barvno usklajeno podlogo, prav
tako s plašča, in zlatimi mornarskimi gumbi. Več kot
mesec je še minil, plašč pa me je, viseč na obešalniku,
čakal. Neko nedeljo me je prišel iskat prijatelj, da bi
šel z njim v četrtni kino. Ko me je videl z brezhibnim
plaščem, se je opravičil in nisva šla v kino.
Imel sem čudovit suknjič, nisem pa imel prijateljev
s suknjiči, s katerimi bi ga lahko nosil, običajna oblačila so bila omejena na pulover, doma pa često na
pončo. Skoraj celotno srednjo šolo sem se ponašal z
modrim plaščem z zlatimi gumbi ter sivimi hlačami.
S temi hlačami sem odslužil štiri pare sivih hlač.

Dnevi so minevali. Naslednji dan mi po večerji pravi,
da naj vzamem le srajco in prinesem nekaj, kar je
bilo podobno napol zašitem suknjiču, da ga pomerim.
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Ljubezen prinaša občutek radosti, omili
skrb in strah. V mladosti je ljubezen tudi
strast, z leti pa se ti močni, neobvladljivi
občutki ekstaze umirijo in jih nadomesti
tiho, blago občudovanje in sprejemanje
dobrih, spodbujajočih čustev.
Ljubezen je lahko neopisljiv, nedojemljiv
odnos do domovine, ki je še toliko močnejši, ko jo zapustiš in nadaljuješ življenje v
tujini. Na domovino gledaš z bolj objektivnimi očmi, a obenem s strastjo, ki te lahko
upijanja kot mladostniška zaljubljenost
ali kozarec rubinasto vijoličnega terana.
Ljubezen do domovine se obnovi ob vsakem srečanju s tukaj živečimi Slovenci in
prijatelji Slovenije, bodisi ob kulturnem
prazniku, dnevu državnosti ali na martinovanju. Nazdravimo si s srebrno penino,
okusimo tukajšnjim okoliščinam prirejeno
slovensko hrano, zapojemo kakšno domačo pesem, potem si nalijemo slovenskega
vina in se pogovarjamo v nedogled. »Od
kod si?« »A res, tudi moja mama je iz Kra-

Ljiljana Smoljan, Pulj, Republika Hrvaška - Vnukinja

nja, oče pa Ljubljančan, rodila in zrasla sem pa na Dolenjskem.«
»Ne, na Štajerskem pa nimam sorodnikov.« »Kaj počneš tukaj?«
»A študent si?«»Kaj pogrešaš Slovenijo?«»Niti ne, saj je tukaj
toliko novega, treba je vse vsrkati, naučiti se novega jezika,
navaditi se na novo kulturo, sprejeti nov način življenja.«
»V trenutkih samote pa pomislim na družino in prijatelje v domovini in stoži se mi po toplini domačega okolja. Takrat si zaželim, da bi lahko sedli skupaj k nedeljskemu kosilu, posrebali
vročo govejo juho z rezanci, použili sočno pečenko s praženim
krompirjem in si nazdravili s kozarcem ali dvema domačega
cvička.« Ta občutek nostalgije me lahko poprime iznenada, je
nekaj, kar tli v meni, je del moje identitete imigranta.
Je ljubezen do domovine.
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Jana je to zgodbo napisala, ko je bila stara 14 let.
Obiskuje dopolnilni pouk slovenščine, njena mentorica je ddr. Mira Delavec Touhami
Jelisava Dobovšek Sethna,
Japonska

Jana Brus,
Nemčija

Vino

Ljubezen je čarobna

Mari je ljubila vino in se je tisti čas
pripravljala na izpit za someljerko prve
stopnje. Še posebej jo je zanimalo slovensko vino, ki je bilo takrat še popolna
neznanka na tamkajšnjem trgu. Inteligentna in vedoželjna se je odločila, da obišče vinske kleti v Sloveniji, a še prej se je
želela naučiti osnov slovenskega jezika,
da bi se lažje sporazumela s tamkajšnimi vinarji. Z zasebno učiteljico sta vadili
osnove slovenske slovnice in najuporabnejše komunikacijske vzorce.

nudili svoja reprezentančna vina. Po vrnitvi domov se je Mari
ponudila priložnost, da za slovenska vina pripravi degustacijo
na prestižnem sejmu hrane in pijače FOODEX. S svojim učiteljem, znamenitim japonskim somelierjem, sta pripravila odličen program za prisotne, med katerimi je bila tudi slovenska
delegacija s kmetijskim ministrom na čelu. Ob degustaciji so
japonski somelierji pravilno izpljuvali vsak primerek vina v
kozarec, pripravljen v ta namen, A ne nadobudni Slovenci. Ti
so zvrnili en kozarec za drugim, njihovi obrazi so postajali vse
bolj rdeči in zabuhli. Prisotni niso mogli verjeti svojim očem,
a Mari se je samo nasmihala, saj je vedela - ne, Slovenci nikoli
ne mečejo proč dobrega vina.

Nekega dne pa se je odločila, da pokliče
briškega vinarja po telefonu, da mu sporoči svoj prihod. »Od kod pa prihajate?« jo
je radovedno povprašal presenečeni vinar.
»Z Japonske, je samozavestno odvrnila
Mari. In naslednji mesec je res romala
v Slovenijo, kjer je obiskala vinske kleti
primorske regije, briške Constantini, Movia, Goriška Brda, Kristančič, Movia in
Ščurek, pa vipavsko Klet ter Vinakoper.
Povsod so jo prijazno sprejeli in ji po-

Dvajset let kasneje so slovenska butična vina priznana na japonskem trgu. Mari je medtem opravila vse izpite za somelierko in
bila tudi kandidatka za mojstra somelierja. Danes vodi samostojno vinsko šolo in piše članke za mednarodne enološke revije.
V domači vinski kleti pa še vedno hrani dve buteljki vrhunskega
slovenskega vina, Movia Chardonnay 1995 in Constantini Sivi
Pinot 1997, za spomin na začetke njenega ljubezenskega razmerja s slovenskimi vini.

Ljubezen je čarobna. Vzame nam strah in daje krila.
V ljubezni se reče, da te ne naredi le slepega, ampak
tudi pogumnega. Če si zaljubljen, ne veš, kaj delaš
in bi vse storil za svojo ljubezen. Ljubezen nahajamo
v različnih oblikah in ne samo v družini, ampak jo
lahko najdemo tudi v naravi.
Danes vam bom povedala zgodbo o neki deklici. Ime
ji je bilo Anja. Živela je v Sloveniji, ob gozdu, skupaj
s svojo družino. S svojim bratcem je šla vsak dan v
gozd, kjer sta se igrala in raziskovala gozdne organizme in rastline. Poznala je vsako drevo in vsak kamen. Ko je sonce zahajalo, je sedela na jasi v gozdu.
Oboževala je veter, ki ji je božal lase, in živali, ki so
se pasle na travniku. Vedela je, kako mora ravnati,
če je v njeni bližini medved. Tudi volkove je že videla.
Ko sta postala Anja in njen brat Luka starejša, Luka
ni več želel v gozd, ampak je rajši gledal televizijo
ali pa se igral z videoigricami. Anja je bila užaljena
in jezna. Hodila je sama še globje v gozd, kjer se
je sprehajala in tam tudi prenočila. Starša sta bila
zelo jezna in sta se odločila, da mora Anja za kazen
ostati doma.

Vlaste Arzenšek Gottstein, Koln, Nemčija

Nekega dne je oče prišel domov utrujen in je sporočil, da je izgubil službo. V lekarni, kjer je delal
kot farmacevt, je izdeloval zelo draga zdravila in
tisti dan so opazili, da so bili zdravila in dokumenti
stranke ukradeni, ter so mislili, da jih je on ukradel,
saj je bil zadnji v tistem prostoru. Ker mama ni hodila v službo in družina ni imela dovolj denarja za
preživetje, je predlagala, da bi se preselili k njenim
staršem v Nemčijo, saj so očetovi starši, ki so živeli
v Sloveniji, že umrli.
Anjo je ta predlog zelo razburil, saj gozda, ki je bil
njena velika ljubezen, ne bi nikoli mogla zapustiti.
Ampak oče in Luka sta se s predlogom strinjala. In
tako je bilo odločeno, da se bo družina preselila v
Stuttgart. Anja je jokala in stokala. Dan za dnem je
poskušala starše pregovoriti. Nekega večera, ko je
mama prišla v Anjino sobo, se je usedla k njej na
posteljo in rekla: »Anja, saj ne bo tako slabo. Pri
mojih starših je v bližini tudi gozd. Nemčija te bo presenetila, saj so njeni gozdovi tudi lepi, kot na primer

Traude Mihalopulos, Gradec, Avstrija - „IN – zašiljeno in zaobljeno»
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Schwarzwald.« A Anja ji je jezna odgovorila: »Ampak, to je moj gozd in ne morem živeti brez njega.«
Tisto noč se je Anja odločila, da bo odšla proč. Že
naslednje jutro je pripravila svoj nahrbtnik. Pretihotapila se je iz svoje sobe skozi vhodna vrata ven. Še
vedno je zelo tiho korakala proti gozdu. Ko je prišla
v gozd, je poslušala le ptice, ki so pele tako lepo, kot
bi pozdravile prijateljico. Živali že dolgo niso imele
več strahu in so potovale skozi gozd brez skrbi. Anja
se je počutila kot doma.
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da bo operacija uspela. Možnosti ima zelo dobre in
potem bo počasi lahko čisto zdrav.«
Takrat je Anja začutila solze sreče in veselja na svojem obrazu. Ob tem se je naučila, da je ljubezen življenje in da moraš ljubiti, če hočeš živeti. In živeti
je lepo!

Medtem so bili njeni starši zelo v skrbeh zanjo, saj
se po enem dnevu ni vrnila domov, ampak policije
niso želeli klicati, saj so vedeli, da je Anja odšla
v bližnji gozd in se v njem zelo dobro znajde tudi
sama. Po enem tednu je mama poslala Luka, da jo
gre iskat. Poslala ga je z naročilom, naj ji sporoči,
da je oče zbolel za rakom in je v bolnišnici, kjer ne
vedo, kako dolgo bo še živel. Luka se je spomnil, da
Anja hodi vsak večer gledat sončni zahod na svojo
jaso. Upal je, da jo bo tam našel. In imel je prav.
Anja je res sedela ob robu svoje jase in opazovala,
kako je sonce zahajalo.
Ko je zagledala Luka, je hotela hitro steči nazaj v
gozd, a Luka je v tistem trenutku zaklical za njo: »Ne,
Anja, počakaj!«
»Ne bom šla nikoli z vami!« je odvrnila.
»Najin oče je zelo bolan! Ima raka in je v bolnišnici!«
je vpil za njo Luka.
Anja je bila pretresena in je neverujoče vprašala:
»Kaj!?«
»V bolnišnici leži in zdravniki niso prepričani, koliko
časa bo še lahko živel!« je odgovoril Luka.
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Moja Afrika, moje sanje
Zbudila sem se okoli četrte ure zjutraj,
tako kot skoraj vsak dan. Obožujem jutra,
saj je to edini čas, ko imam mir in tišino.
Popikana od komarjev sem šla najprej
v hladilnik po kamagel. Čeprav imamo
mreže na oknih in vedno zaprta vrata ob
sončnem vzhodu in zahodu, ti mali vragi
vedno pridejo do mene. Preden pa sem
nadaljevala pot po kuhinji, sem prižgala
luči in pregledala strop in stene, saj nas
ponoči rad obišče še kakšen nepovabljen
gost. Kljub temu da stalno čistimo in nimamo nobene hrane zunaj, včasih v stanovanje pridejo gekoni, ki so sicer naravni
sovražniki ščurkom in podobnim malim
žuželkam, vendar ni najbolj prijetno, ko ti
po steni hodi manjši ali malo večji kuščar.
Po opravljenem pregledu je čas za pravo
turško kavo.
Morda je to za koga doma nekaj popolnoma nepomembnega, zame pa vsakdanji
blagoslov, še posebno v sezoni korone, ko
sem ostala brez vseh slovenskih dobrot.
Pred dobrim tednom smo se v Gambiji
prvič od razglasitve epidemije ponovno
razveselili Slovencev in z njimi tudi domače, slovenske, orehove potice z rozinami,
ki jo je posebej zame spekla moja zlata
mama. Poleg potice smo dobili še kostanj,
kavo, cedevito, jušne kroglice, paštete,
suho govejo salamo … Juhu! Življenje v
Gambiji me večkrat opomni, kako malo je
potrebno za srečo.

Ljiljana Smoljan, Pulj, Republika Hrvaška - Na poti

V tistem trenutku se je Anja odločila, da bo odšla
skupaj z Lukom in starši v Nemčijo, tudi če bo zato
zgubila gozd. Ker je Anja v najglobjem kotičku svojega srca iskreno ljubila svojo družino, ni mogla živeti
brez nje, kakor je ljubila tudi svoj gozd. Vedela je,
da je to prava odločitev. Ko je bila še v gozdu, je že
po treh dneh pogrešala svojo družino. Spomnila se
je predvsem na smešne besede svojega očeta, njegov
smeh v jamicah lic, na mamino skrb in na nagajivega
bratca Luka.
Dan za dnem je Anja sedela pri postelji svojega očeta
v bolnišnici in mu pripovedovala o svojem gozdu.
In potem je prišel dan, ko ji je zdravnica sporočila:
»Danes očeta Tomaža lahko operiramo in upajmo,

Urša Faal,
Afrika

Spomnim se, ko sem prvič prispela v Gambijo. Že na letališču sem v celem telesu
začutila energijo sreče in zadovoljstva.
Ne samo da sem se počutila, kot bi prišla
domov, ampak sem čutila, da sem prišla
v rodno vas, v svoje pleme, k svojim koreninam. Moja povezanost z afriško celino
sega daleč v otroštvo, v čas, ko nisem niti
vedela, kje in kaj Afrika je. Menda sem
že pred osnovno šolo govorila, da želim v

Duša Čivljak, Pulj, Republika Hrvaška - Nočna regata

december 2021

Marijana Gregl – Bikar, Novi Sad, Republika Srbija - Življenje

Afriko. Tako sem opustila študij turizma in kot zelo mlado dekle
odšla v Egipt, kjer sem delala v turizmu in kasneje za lokalno
turistično revijo.
V času mojega otroštva je moja mama prijateljevala z dvema
mamicama, ena izmed njih je bila poročena z Gancem. Njen
sin, ki je bil mojih let, je bil tako lep, prijazen in zanimiv. Lahko
tudi drugačen, saj je bil mulat, in takrat, pred več kot 30 leti je
bilo to nekaj posebnega. Nikoli ne bom pozabila dneva, ko smo
vsi otroci želeli na igrišče, on pa tega ni hotel, ker so ga stalno
zmerjali zaradi barve kože in se je hotel izogniti zbadanju. Že
takrat nisem in ne bom nikoli razumela, da ljudje lahko nekoga
podcenjujejo na podlagi barve kože.
Danes sem mamica dvema prelepima mulatkama in ne predstavljam si, da bili tarča ustrahovanja ali zasmehovanja zaradi
prelepe kombinacije moževe črne in moje bele kože. Ljubezen ne
pozna barv, vere, socialnega statusa, politične opredeljenosti in
rase. Ljubezen se rodi med dvema človekoma, ki sta lahko soseda
in se poznata vse življenje. Lahko pa se rodi tudi med osebama,
ki živita v popolnoma drugačnem okolju, državi in kulturi.
Moj mož prihaja iz plemena Wolof. Oče je bil Senegalec, mama
je Gambijka. Jaz pa sem hčerka Štajerke in Prleka. Zelo podobno, kajne? Ha, ha. Solze smeha? Najini začetki so bili začinjeni
z ogromno preizkušenj. Ni bilo lahko. Bilo je več trenutkov, ko
sem hotela oditi. Kulturne razlike, težave s samozavestjo in
drugačno razmišljanje so poskrbeli za ekstremno težke začetke
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najine skupne poti. Jaz nisem niti tipična
Slovenka, kaj šele Gambijka. On pa je,
kot mu rada rečem, alfa samec. Ponosen
Afričan, veren musliman, tradicionalen
človek, glava družine, moški, najglasnejši
nogometni navijač. Potreben je bil čas,
razumevanje in veliko ljubezni, da sva se
uskladila. Zelo hitro sva se na najini skupni poti srečala z ovirami iz okolja, ki pa
so naju še dodatno povezale.
In zdaj, ko je ura že 5:45, iz sosednjih
mošej že kličejo k molitvi. V okolici imamo
tri mošeje, ki vsak dan petkrat krat na dan
vabijo muslimane k molitvi. V Gambiji je
90 odstotkov pripadnikov muslimanske
vere. Islam sem si predstavljala drugače.
Mediji imajo glavno vlogo pri tem, saj nam
vedno predstavijo individualno zgodbo
kot resnico celotne države. V Egipt sem
se odpravila leta 2004 s prepričanjem in
informacijami, ki niso imele povezave s
tem, kar sem doživela v petih letih svojega
življenja tam. Spoznala sem gostoljubje,
pomen posta, pomembnost humanitarnega dela, povezanost družine, vpliv skupne
molitve na ljudi ...
V Egiptu sem imela odlične in pozitivne
izkušnje. V Gambiji, ki je ena izmed najrevnrjših držav na svetu, pa je to še bolj
izrazito. Priznam, da sem se prvo leto ali
dve obnašala kot »bela rešiteljica« Gambije. Sicer z dobrimi nameni, ampak zelo
egocentrično, na trenutke vzvišeno.
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trenutke lahko samo obnemiš, se ustaviš in uzreš vase, kajti v
t. i. razvitem svetu to hitro in vztrajno izgineva. Čeprav boste
morda rekli, da si ljudje pomagajo tudi v drugih državah, vendar,
ali zares lahko vsak dan kadarkoli in kjerkoli dobite brezplačno
kosilo, ko nimate ničesar? Ne od humanitarnih organizacij
in zavodov, temveč od ljudi za ljudi. Vse, kar imajo, delijo z
drugimi, še posebno revni. Podobno je z bivališči, oblačili,
obutvijo, prevozom itd. Popolnoma sem navdušena nad njihovo povezanostjo, sočutjem in razumevanjem. Od njih se vsak
dan naučim kaj novega. Zaradi njih sem postala boljši človek,
partner in starš.
Seveda obstajajo tudi slabosti in običaji, ki jih ne podpiram.
Vendar na svet ne gledam s področja problema, temveč rešitve.
Pravzaprav pa je vsaka ovira le izziv in ne problem. Eden od
dokazov, da ljudje naredijo problem tam, kjer ga ni, je moja
porodna izkušnja. V časih, ko sem se rodila jaz, moj oče ni smel
biti prisoten ob porodu. Zdaj je normalno, da je oče otroka prisoten in nudi podporo. Ko sem moža vprašala, če bo šel z mano
v porodnišnico, ga je zanimalo, ali mislim resno. Kajti ženske
iz njegovega plemena običajno zapustijo hišo svojega moža v
osmem mesecu nosečnosti in se preselijo k svojim mamam, ki jim
nudijo podporo. Gre za »žensko« zadevo. Ljudje v moji okolici
so se temu čudili. Jaz pa sem vedela, da je tako čisto v redu.
Na dan, ko sem šla sama v porodnišnico v Ljubljani, sem dobila potrditev, da sva si tako zelo različna, obenem pa tako zelo
podobna. Ko mi je ob petih zjutraj odtekla voda in sem ga zbudila, da mu povem, da grem rodit, je skoraj omedlel. Moj alfa
samec je postal zelen, čeprav ima najtemnejši ton črne kože. V
njegovih očeh sem videla toliko ljubezni, skrbi in čustev kot še
nikoli poprej. Pogumno sem se odpravila v porodnišnico, kjer
so me vsi spraševali, če sem sama. »Ja, sama sem. Mož pride,
ko se otrok rodi.« In tako je tudi bilo.

Kasneje pa so mi Gambijci na lep, topel
in kulturen način pokazali, kaj pomeni biti
humanitaren, deliti z drugimi, spoštovati
drug drugega, poslušati, sodelovati itd.
V nerazviti, finančno revni državi boste
našli največ dobrotnikov in humanitarnih delavcev, ki to niso po nazivu, ampak
po načinu življenja. Verjamejo v to, da je
največji božji blagoslov, če lahko mimoidočemu ali revnemu podarijo kosilo. In
posledično v Gambiji ne boste našli ljudi,
ki umirajo od lakote. Verski, kulturni in
plemenski običaji ter deljenje vsega, kar
imajo, je tako močno razširjeno, da na
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Iskreno povedano, mi je bilo veliko bolje,
da sem bila sama. Prvi porod je bil težek,
osebje ljubljanske porodnišnice je lepo
skrbelo zame in njegova prisotnost bi me
prej vznemirjala kot koristila.
Pri prijatelju v Ljubljani je ves dan čakal
na moj klic. Ob enajstih zvečer, ko sem
prišla malo k sebi, je pridrvel v porodnišnico z izrazom pokeraša, ampak le
jaz dobro vem, kako hudo ponosen je
bil name in kako zelo srečen, da je prvič
postal očka. Marsikatera ženska bi težko
sprejela to drugačnost. Jaz pa vem, kaj
in kako čuti. In vem tudi to, da bi imeli
zdravstveni delavci veliko več dela z njim
v porodni sobi, kot so ga imeli z mano, saj
je moj dvometraš v svojem bistvu občutljiva, sočutna, ljubeča in ljubezniva duša.
Zgodba se je ponovila novembra 2018, z
razliko, da je bil moj porod veliko lažji.
V Gambiji si do zdaj nisem upala roditi.
Veliko žensk in otrok še vedno umre pri
porodu tako v bolnici kot tudi doma. Hvaležna sem mami Sloveniji, ki ima ne glede
na vse, zdravstvo na veliko višjem nivoju
kot drugje po svetu. Tega se človek zave
šele po tem, ko spozna, kakšne so razmere
zunaj slovenskih meja.
Gambijski otroci dobijo ime šele sedmi
dan po rojstvu. Ta dan priredijo ogromno ceremonijo in zjutraj ob molitvi v uho
zašepetajo ime otroka ter ga potem tudi
na glas oznanijo. Otrok vedno dobi ime
po nekom iz družine, izmed prijateljev ali
znancev. Za Awo in Aisho so v Gambiji
priredili ceremoniji kljub temu, da sta bili
v tem času v Sloveniji in sta že imeli imeni.
Gospa, po kateri je imenovana Awa, prihaja iz zelo revne družine. Ko so ji na
ceremoniji povedali, da je Awa po njej
dobila ime, je od sreče jokala. Velikokrat
se namreč zgodi, da ljudje poimenujejo
svoje otrok po osebah, ki so v finančno
boljšem položaju, saj to pomeni, da bodo
lahko dlje in bolje skrbeli za otroka. Podobno kot so pri nas krstni botri. Gospa,

Pia Bajlo - Zadar, Republika Hrvaška - Poletna hiša
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Stanka Novković, Zagreb, Republika Hrvaška - Kraški ruj

po kateri je imenovana Aisha, pa je tudi poseben karakter. Z
velikim ponosom spremlja, kako se Aisha spreminja in raste
ter vsem po vasi razlaga, da ima najlepšo soimenjakinjo. In če
se kdo kdaj pošali z njo na to temo, jih »sliši« od mame Afrike.
Sprejemanje raznolikosti in življenje v sožitju je tako zelo enostavno in lepo. Daleč od tega, da je vse popolno. Če bi rekla,
da se imamo vsak dan lepo, bi se na debelo zlagala. Pridejo
težki trenutki, solze tečejo, izrečejo se težke besede vendar se
venomer pretaka vino ljubezni, ki nas povezuje, osrečuje in
polni naša srca.
Hvaležna sem, da naše življenje poteka na dveh celinah, kjer se
prepletajo korenine, plešejo različni plesi, posluša raznovrstna
glasba, govori več jezikov in prakticira vera v sočutje, pomoč
in gostoljubje. Zaljubljena sem v tako življenje in to predajam
tudi svojim otrokom, ki uživajo v učilnicah brez zidov, zimi brez
mraza, otroštvu na plaži in okolici brez predsodkov.

Ana Mitrović, Novi Sad, Republika Srbija - Srečanje
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»Ne, mislim, da bom raje odšla domov,« je odgovorila, pretresena od padca in polna radovednosti za
svoje odkritje.
Prijatelji so jo izvlekli iz luknje in namenila se je
domov.

Andrew Anžur Clement , Slovenija
prevod iz angleščine v slovenščino Kristijan Radikovič

Vkrcanje
Celje, Avstro-Ogrsko cesarstvo
Januar 1898

Zvečer, ko so se njeni starši odpravili spat, je legla v
svojo posteljo. List za listom je pozorno preučila sveženj, ki ga je našla. Sobo je osvetljevala ena samcata
sveča, ki je stala na njeni nočni omarici.

Sneg, po katerem je tekla, se je vdiral pod njenimi
škornji. Mimo nje so se zgrinjali razpadajoči zidovi.
Skozi ruševine so kukali utrinki mesta, v katerem je
odraščala. Reka se je vila v levo mimo mestnega
središča. Vzdolž nje je tekel manjši pritok. Gore na
severozahodu so bile prekrite s snegom. Tekla je dalje.
Nekoliko je šepala, toda časa je bilo čedalje manj.
Najti je morala zatočišče.
Drvela je dalje ter oprezala za skalovjem in kupi
ruševin, kjer bi se lahko skrila. Rjavi lasje, ki so ji
segali do ramen, so plapolali vzdolž njenega podolgovatega obraza in ga uokvirjali. Precej drobna je
bila za osemletno dekle. Na izbiro je imela ogromno
možnosti, a nobena ni bila videti preveč obetavna. Za
seboj je zaslišala glasen klic: »Čas je skoraj potekel.«
Bil je eden njenih prijateljev. Tistega nedeljskega
popoldneva so se zdolgočaseni odpravili na ruševine
gradu, da bi se igrali. Počutila se je izigrano. Vsakič
znova so jo uspeli najti, kar jo je spravljalo ob živce.
Svoje rjave oči je uprla proti kamnitemu stolpu, ki se
je dvigal iz utrdbe. Vedno ga je povezovala bodisi
z zgodbami o tukajšnem plemstvu, ki jih je slišala v
svojih rosnih letih, bodisi z dejstvom, da ji je mati
prepovedala kadarkoli prestopiti njegov prag. Proti
koncu devetnajstega stoletja je bil stolp namreč že v
zelo slabem stanju.
Med ogledovanjem kamnitih ruševin jo je prešinila
misel, da bi jih izkoristila sebi v prid. Tudi drugim
so namreč starši naložili podobno prepoved kot njej,
zato je tam najverjetneje ne bodo iskali. Niti pomislili
ne bodo, da bi se lahko skrila tja. Podvizala se je in
stekla proti glavnemu vhodu. Ko je vstopila, se je obrnila v levo in ozrla proti odkritemu stropu. Vedno se je
spraševala, kaj vse je prestal mož iz zgodb – ujetnik,
ki ga je v stolp zaprl njegov lastni oče.
Na enem koncu stolpa je iz tal gledal kup skal. Ko se
mu je približala, je zaslšala pok in začutila, da so se
tla pod njenimi nogami uklonila. Padla je. Skupaj z
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Pravzaprav sploh ni šlo za papir, temveč nekakšen
starodavni velum. Več strani je bilo zapolnjenih z
besedilom, spisanim v nenavadni abecedi, sestavljeni
iz znakov najrazličnejših, njej nerazumljivih jezikov. Druge strani so bile porisane z ročno izdelanimi zemljevidi. Ker niso bili opremljeni z merilom
in legendo, ni mogla ugotoviti, za katere kraje gre.
Potem so bile tu še slike krajev, dogodkov in ljudi.
Na eni strani je bila skicirana risba dečka s porezano
levo stranjo obraza. Ob sliki zmaja, ki se je dušil
z lastnim repom, narisani z nekakšnim ogljem, je
privzdignila svoje obrvi. Nato je zagledala temno
postavo človeka, ki je v rokah držal velik kamen ali
dragulj ... in nekaj, kar je bilo videti kot prstan, ki
ga je našla, položen na nekakšen kockast kamen z
naravnimi označbami. Vsem tem podobam je sledila
še vrsta zapisov v latinščini.

Darija Zenzerović, Pulj, Republika Hrvaška - Stara vrata

ostanki strohnele lopute je pristala v približno meter
globoki luknji. Z glavo je udarila ob kamnite temelje
stolpa. Na njej je pristalo nekaj kamnov, ki so se
odkrušili s stene. In čeprav so jo komaj oplazili, je
zakričala od bolečine.

Ko je prišla do zadnje strani svežnja, je presenečena
zavzdihnila ob tem, kar je videla: starodaven voščen
pečat s tremi zvezdami. Ob njem je bil podpis moža,
o katerem je poslušala vse svoje življenje. Tistega, ki
je bil zaprt v stolp. Videti je bilo kot nekakšno pismo.
Prebrala ga je od spodaj navzgor, poved za povedjo.

Čez nekaj trenutkov je v njeno naročje padlo še nekaj.
Šlo je za nekakšen zavoj, ki je bil skrit za kamni. Iz
njenih ust je ponovno privrel krik, toda tokrat bolj iz
presenečenja kakor od bolečine. Z rokami je segla po
zavoju. Obrnila ga je in preučila. Pravzaprav je šlo
za sveženj papirjev – še kar zajeten. Iz enega konca
zavoja ji je v dlan zdrsnil zlat prstan. Oba premeta
je vedoželjno zatlačila v žep svojega plašča ravno v
trenutku, ko so se njeni prijatelji – slišali so njen krik
– zbrali ob vrhu luknje, v katero je zgrmela.

Šlo je za navodila z opozorili ter opisi fantastičnih
reči in predmetov. Zapisi o mračnih demonih Urumija in o mističnih močeh tezofskega gibanja. Proti
vrhu je našla obrazložitev. Naslovniku tega pisma
je bila naložena velika odgovornost – poslanstvo,
ki je doletelo tudi avtorja pisma in njegove bližnje:
poslanstvo, da prekriža pot nadnaravnim silam teh
organizacij, za katerega bo moral prepotovati svet.
Poleg tega je v pismu pisalo, da prstan, ki je bil skrit
v zavoju, ne sme priti v njihove roke.

»Si v redu?« jo je v njihovi materni nemščini vprašal
eden od prijateljev.
Pritrdila je.
»Se želiš še igrati?«

Na tej točki se je pričela spraševati: »Ali je moški
morda med samotnim ujetništvom v stolpu zblaznel?
To so nevomno zapisi človeka, ki sta ga izolacija in
hrepenenje pognala v blaznost.« Bolj ko se je pribli-
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Darija Zenzerović, Pulj, Republika Hrvaška - Puljsko pristanišče

ževala koncu pisma, bolj prepričana je bila, da je to
edina možna razlaga. Toda vsaj našla je prstan. Ob
misli na to, kako ljubosumni bodo njeni prijatelji, se
ji je nasmihalo.
Nato pa so vse tovrstne misli zapustile njeno glavo –
za vedno. Njen pogled je obstal na prvi vrstici pisma.
Ni ji bilo jasno, kako je to mogoče. Ne bi smelo biti.
Toda bilo je. Osemletna deklica je nekaj trenutkov
strmela v besede, za katere je vedela, da bodo za
vedno spremenile njeno življenje:
Za: Almo Vilibaldo Maximiliano Karlin,
Njeno ime. Zapisano je bilo njeno polno ime. Pismo
– napisal ga je grof, ki je živel pred več stoletji – je
bilo naslovljeno nanjo.

Vesna Krstić, Pulj, Republika Hrvaška - Galeb
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moji prisotnosti, me je preko telesa spreletelo nekaj
podobnega kot elektrika in se zaustavilo v želodcu,
ko sem videla bolečino na njegovem obrazu. Moram
priznati, da je to zelo neugoden občutek. Kot da boli
mene, ne pa njega.

Mojca Bareša,
Hrvaška

Sreča v nesreči
Z Jožijem sva bila približno tri leta poročena, ko je
po naključju prišel zavarovalniški agent in ponudil
življenjsko nezgodno zavarovanje. Do takrat pravzaprav nisva o tem nikoli razmišljala, vendar sva po
njegovem obisku ugotovila, da ni slaba ideja, da se
zavarujeva, saj nikoli ne veš, kaj te čaka v življenju.
Sklenila sva življenjsko nezgodno zavarovanje.

Prišla je spet sobota za karte s Petro in Matjažem,
pri čemer se je seveda odprla tema o poškodbi. Matjaža je zanimalo, kaj se je zgodilo, in Joži mu je
pojasnil, da je tega jutra bilo zelo hladno, deset pod
ničlo. Nihče ni opazil, da je čez noč zamrznilo pod
cirkularjem in ko je žagal, mu je spodrsnilo in v tistem trenutku se je porezal. Matjaž kot Matjaž se ni
mogel zadržati, pa je vprašal, če je to nalašč naredil.
Po Jožijevem pogledu in izrazu smo vedeli da je to
noro pomisliti, kaj šele narediti. Petra je dodala, da
je pravzaprav sreča, da sva se zavarovala in bo vsaj
dobil neko odškodnino. Nato se je pogovor obrnil k
temu, da se to mogoče sploh ne bi zgodilo, če se ne
bi zavarovala.

Takrat sva imela že dva otroka, bili smo podnajemniki
in kot ponavadi nikoli ni bilo dovolj denarja; računi,
najemnina, otroci ... denarja vedno malo. Živeli smo
skromno, vendar nam pravzaprav ni nič manjkalo.
Namesto da bi si privoščila kakšen luksuz ali šla ven
na večerjo ali pijačo, sva raje domov povabila prijatelje na karte in pijačo ob vikendih.
Neke sobote smo igrali tarok z mojo prijateljico Petro
in njenim možem Matjažem in se kot ponavadi šalili
ter klepetali. Ko smo se v nekem trenutku dotaknili
financ in pomanjkanja denarja, je Joži v šali rekel:
»Kaj če bi jaz tebe porinil po stopnicah, mogoče bi
si zlomila nogo in bi dobila odškodnino.« Matjaž
je pametno dodal, da se za zlom kar dobro plača,
ker to sodi pod težko poškodbo. Kot da smo odprli
Pandorino skrinjico, so se začele rojevati ideje, kako
dobiti dobro odškodnino, od tega, da me Joži ponoči
po naključju vrže s postelje, da si kdo od naju zlomi
prst do zloma noge in izbijanja zob. Glede na to, da
je mož takrat delal na gradbišču kot tesar, so bile tudi
ideje, da si po nerodnosti zabije žebelj v roko, se s
kladivom udari po prstih, stopi na žebelj, se z glavo
zaleti v desko ... presmejali smo se ob vseh zamislih,
kako bi kdo koga poškodoval. Zaključek večera je bil,
da bi bilo bolje, če se ne bi zavarovala, ker zdaj šele
živiva v nevarnosti, kdaj bo kdo komu kaj zlomil, da
pride do denarja, če zaškripa s financami.
V tem času sem delala v trgovini, ko me je nekega
dne v službi obiskal Darko, možev sodelavec. To je
bil njegov dober prijatelj, s katerim smo se večkrat
družili, tako, da sva se dobro poznala.
»Mojca, Joži se je v službi poškodoval,« je rekel z
resnim glasom in še bolj resnim obrazom. Čeprav
je minilo že kar precej časa od našega s taroka s
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Fernanda Nikolić Orlović, Pulj, Republika Hrvaška - Bulevar po dežju

Fernanda Nikolić Orlović, Pulj, Republika Hrvaška - Bulevar po soncu

Petro in Matjažem in šal na račun zavarovanja, mi
je najprej padlo na misel, da se hočeta Joži in Darko
poigrati z mano. »Ma je, kaj pa je?« sem nejeverno
vprašala z blagim nasmehom. »Porezal si je prste
na cirkularju,« je rekel še vedno resnega obraza in
glasa. Pogledala sem ga in prasnila v smeh. » Ja, ja
mene bosta farbala, daj, ne zafrkavaj me.« » Res je,
res se je poškodoval,« je rekel Darko in me gledal
presenečeno, kaj se dogaja z mano. »Daj no, kje je,
kje se skriva, sta prišla na malico?« sem še vedno v
smehu spraševala.
Ko sem končno dojela, da se Darko ne misli smejati
in da se je Joži res poškodoval, sem se počutila, kot
da me je nekdo udaril v pleksus in mi izrinil ves zrak
iz pljuč. Ko sem prišla do zraka, sem vprašala, kje je
mož in Darko mi je pojasnil, da je v bolnici. Predlagal je, da me odpelje tja. Ko sva se vozila, mi je šele
prišlo na misel, kaj si Darko misli - da sem psihopat,
da sem čisto znorela, da sem se smejala kot zmešana,
ko mi je povedal, da se je Joži ponesrečil. Zakaj za
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vraga mi je to bilo smešno? Bilo mi je zelo nerodno.
V bolnici sem izvedela, da si je odrezal dva prsta na
desni roki, prstanec in sredinec. Operirali so ga in
mu prsta prišili. Po nekaj tednih so ga spustili domov.
Roka je bila povita in čez prste je imel žice, povezane
s tankimi paličicami. Meni se je zdelo, da le-te štrlijo
na vse strani. Roko pa je moral držati navzgor, ker
je ob telo sploh ni mogel dati zaradi ogrodja, ki mu
je držalo prste. Ko je na primer šel skozi vrata, je
moral paziti, da se kje ne zatakne, ker če se je udaril,
je bila bolečina neznosna.
Najbolj grozno je bilo, kadar je moral stopiti iz avta.
Desna roka z vsemi okraski, zavita do komolca, bi
bila ob vratih, z levo roko pa jih je poskušal odpreti,
vendar je moral sproti gledati, da se kam ne udari z
njo. Takrat sem spoznala, kako hitro se lahko preproste stvari spremenijo v zapletene. Njegovo spravljanje
iz avta je postalo kot obred, počasi in previdno, da se
kam ne udari. Ko je končno odprl vrata, jih je le stežka odrinil z levo roko, tako da si je moral pomagati
z nogo. Ko so bila vrata odprta, če jih le ni premalo
ali preveč odrinil z nogo, pa bi se zaprla nazaj, je
sledilo nameščanje roke in natančno gledanje v roko
ob vsakem premiku, da ne bi kam udaril, medtem ko
zapušča avto. Na začetku, dokler še ni bil vešč, se
je včasih malo udaril in vsakič, ko se je to zgodilo v

Se pravi, čeprav imaš dober namen in se zavaruješ,
morda prav s tem pritegneš negativne energije, ker
razmišljaš, da se nesreča lahko zgodi in kot vsi vemo,
negativna energija privlači negativno energijo in v
življenju na žalost ni tako kot v matematiki, da je
minus in minus plus, ampak je v življenju minus na
kvadrat. »No ja, v denarnici bo plus,« je spet zasolil
Matjaž. Jožiju se je naznanil mali nasmeh v kotih
ustnic, vendar je dejal, da nikomur ne želi takšne
bolečine, saj je to pravi pekel in noben denar ni vreden tega. »Hja, pot do pekla je poplačana z dobrimi
nameni,« je rekla Petra.
»Res je in danes sem doživela točno to, da sem zaradi
dobrih namer naredila zlo,« sem rekla. Joži me je
jezno pogledal, meni pa se je nehote smeh že narisal
na obrazu. Vsakič ko sem se spomnila, kaj sem naredila, mi je bilo hudo, vendar ob tem se mi je vedno
smejalo, no, spet se mi smeji, ko se spomnim, da sem
jokala in se smejala sočasno. Petri in Matjažu sem
prebudila zanimanje in verjetno sta po mojem izrazu
obraza videla, da je moralo biti nekaj zanimivega in
sta vztrajala, da povem, kaj se je zgodilo.
»Danes sva po pregledu šla po otroke k moji tašči,
ker jih je čuvala, ko sem peljala Jožija na pregled
in prevez v bolnico. Ko sva prispela pred blok, se je
začel ritual »Joži gre iz avta«. Ker se nama je mudilo,
se mi je zdelo, kot da celo večnost hodi ven in končno
je le uspel. Ker avtomobilskih vrat ni zaprl, sem se
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Draga Gelt,
Avstralija

Utripi želja v plamenu srca
Daleč si. Ne moreš me objeti – držiš hladno, smrtonosno kovino puške na položaju.
Koliko dni še?’
‘Ne pozabi. Rada te imam, dragi. Še več – s celotnim
mojim življenjem te ljubim.
Pred menoj si'.

Ana Mitrović, Novi Sad, Republika Srbija - Moment

morala stegniti preko sovoznikovega sedeža in jih zapreti. »Odpri, odpri,« je glasno
rekel Joži. »Zakaj? Kaj si pozabil?« sem
vprašala. Ko se je Joži zadrl zverinskim
glasom, naj odprem, sem razumela, da
moram odpreti vrata, čeprav ne vem zakaj.
Vem, da ni v redu in resnično mi je bilo
žal, vendar so mi spet prišle solze v oči,
hkrati pa nisem mogla zadržati smeha.
Hvala bogu, da je Joži tako potrpežljiv z

mano in ve, da mu ne želim nič slabega ter ima po vrhu vsega
smisel za humor, saj se je sedaj tudi on že smehljal.
»Ja in zakaj si morala odpreti vrata?« je vprašala Petra.
Skozi smeh sem komaj rekla: »Ker sem mu priškrnila prste
zdrave roke in jih ni mogel povleči ven, vrat pa ni mogel odpreti
sam z desno roko. Sreča v nesreči je, da mu nisem zlomila prstov
'zdrave roke'.«

Ne, niso sanje! Tako živo se mi smehljaš. A moja dlan
seže v praznino! Ni te. Samo moje želje te sprejmejo
v moje življenje.
Ko te ni, so moje oči slepe v solzah in ti si moj vid.
Usta, obnemela od krikov, in postaneš moj glas. A
ni luči, ne nove sreče, ne močnejše ljubezni v novem
začetku.
Kaj bi sonce, si moj žarek upanja, luči, neizmerne
sreče. Ko mi zastane dih in ko ne čutim tvoje toplote,
si moj objem. Čutim tvoje prste – kot tvoje besede
me tolažijo.
Pa ni več trenutkov sreče med nama, postaneš moj
včeraj in v hipu ti povem, da tudi tebi, tako daleč od
mene, sem jaz zate moč, upanje, dih, ko napeto klečiš
v napetem strahu.
Verjamem, da bova kmalu spet popolna, da bova eno,
da bova oba kot en sam dih.
Ali so življenje, ves ta svet, samo sanje?
Kako moremo reči, da živimo, ko slišimo le korake v
valovih, ki nimajo srca?
Ne, ne, saj si tu!!
Vidim te, plešeš v oblakih, pa v mehkem snegu in med
cvetjem na poljani. Vidim te!

Radmila Jeremić Ćurćin, Beograd, Republika Srbija
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Nežno mi govoriš:
»Vse, kar sem, vse kar si ti, je kot žametna, globoka
tema in mir.
Ne jaz in ne ti ne dovoliva, da naju svet spremeni v
žametno, globoko temo.
Ne pozabi, rojena sva za življenje!
Naj ljudje vidijo najino resnično nepopolnost in magijo začetka.
Ali vidiva vzrok najinega življenja? Ne moreva uiti
od najinih ljubečih src.
Ne moreva.

Radmila Jeremić Ćurćin, Beograd, Republika Srbija

december 2021

Simona Macuh, Köping, Švedska - »Tiho«

V temi najdeva luč, ko se zavedava, da samo midva
lahko prehodiva nama namenjeno pot in nihče nama
ne more vzeti najine ljubezni, ki je večna.
Prihodnost naju preseneti samo za en dan, kajti
jutrišnjega mogoče ne bo?? Potem se zavedava, da
najine stopinje lahko zapustijo samo najina domova,
a nikoli najinih src!«
...
Obrnila sem obraz proti soncu.
Ponovno kriči v mojem srcu:
»Vse kar sem, vse, kar si ti, je kot žametna, globoka
tema in mir.
Kje si?«
Moje srce utripa v ritmu tvojega imena.
Plešiva v oblakih, kjer so pravljična sreča, neskončne
želje in burni utripi srca!
Tako lepa je ljubezen v vsem ognju strasti, spoštovanja in nežnosti.
Joj, moje telo gori v pričakovanju trenutkov, ko se
bova objela.
»Pridi! Pridi vendar!«
Ni te. Niti besede. Nobenega objema!
Želim, da pleševa ob nežnih zvokih harfe, do konca.
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Sanjam, tako živo sanjam o kraju, kjer hodiva v pesku na obali, božava nežne praprotne liste ob slapu,
čutiva trepet metuljev v pomladnem popoldnevu in
občudujeva veličastje gore v večernem sijaju …
A me ponovno mrzla cev puške zbudi, čakamo na
povelje. Ne samo jaz.
Mnogo nas je, mladih vojakov.
Stroga povelja, brnenje letalskih lovcev in …«
Spet pišem, dragi moj, naj te moje pismo poišče
zdravega, ponosnega in vsak dan z večjo in trdnejšo
ljubeznijo do mene in stvarstva.

Simona Macuh, Köping, Švedska - »Zbuja«

Ponudi mi srce, pristan varnosti, dokaz najine neskončne ljubezni …
Pleševa, ko si želiva poljubov, otrok … Bova zmagala?
Živiva življenje, ki je kot tisoč zasanjanih poljubov.
Kako sem lačna tvojih objemov!
Vsak dan mojega življenja, vsako uro in minuto moje
srce bije tvoje ime.
Ne morem te pogledati v oči, da bi te našla tam.
Sladke besede tebi so vse ohranjene in zapisane v
srce, tudi tvoje.
Vedno veš, kaj mi reči, da se nasmehnem.
Tako te pogrešam! Vedno si dopolnil moj dan. Vsak
dan je moja ljubezen do tebe močnejša. Kako rada
bi gledala v tvoje očarljive oči!
Si del mojega življenja, ljubi. Bogatejša sem, ker te
poznam. Vedno si moja želja.
Ne morem ti šepetati v uho, a nihče mi ne more prepovedati, da šepetam v tvoje srce. Že davno sem ti
zaupala ključ do svojega srca.

Tako rada bi se naslonila na tvoje prsi!
Pridi, pridi kmalu! Dnevi so tako temni, brez sonca.
Kdaj se bova objela? Živim za dan, ko boš stopil
predme, se smehljal z besedami in zaklical:
»Tukaj sem!
Za vedno! . . .«
Uresničite se, sanje!
Želim se nasmejati do solz tvojim veselim doživljajem.
Najin čas, ko sva živela samo od sanj, bova kot najboljše vino pila in doživljala ponovno vsako minuto
sreče v toplem objemu.
Želim te tukaj, v mojem objemu!
Naj utripi v plamenu srca nikoli ne prenehajo živeti
in hrepeneti!
Vsak dan trepetam v strahu, da se ti je kaj zgodilo.
Pismo.
Končno! Hitela je odpirati s tujo znamko označeno
pismo:
»Tvoj fant ne more pisati, Mina mu je raztrgala desno
roko in obe nogi. Prosil je, da ga pozabiš in ne pišeš
več. Preveč mu je hudo! . . .«
PS: Smrt ga je včeraj rešila trpljenja …
...
Ko so pripeljali njegovo krsto, se je Mia zgrudila
čez cvetje in ime na krsti. Preveč bolečine. Srce ji je
prenehalo biti!
»Pil sem te, a ne izpil, Ljubezen . . .«. (Alojz Gradnik).

RODNA GRUDA

Slike je posebej za to zgodbo naslikala Romana Zorzut iz Avstralije.

Moje popotovanje med solzami in smehom
Nekoč … takrat strašno zaljubljena najstnica sem
skozi meglo v septembrskih jutrih dostikrat zrla v
sončno bleščavo senožeških travnikov in sanjala o
svoji prihodnosti. Neverjetno hitro so pretekli ti dnevi našega življenja, tik tak urnega kazalca in dnevi
mladosti so postali davna preteklost. Pred mnogimi
desetletji smo, namesto da bi zrli v zaslone pametnih
telefonov, sedeli na mestnih trgih ali ob vaških vodnjakih in izvedeli, kje in kaj se je ali se bo trenutno
dogajalo. Posebno mladoletniki smo v poznih popoldanskih urah v sencah zelenih lip reševali osebne in
svetovne dogodke.
Na enem izmed teh srečanj mi je pismonoša izročil
pismo tete iz Avstralije. Bilo je vabilo na obisk, na konec sveta, v daljno deželo pod Južnim križem. Skupno
navdušenje je prevzela osebna žalost, da bom morala
zapustiti svojo družbo in prvo ljubezen. Nakar je bilo
odločeno, da moram čim prej na pot, da se vrnem z
novimi izkušnjami čez kratki dve leti, ko bo moj fant
odslužil vojaško službo. A se ni zgodilo tako. Ob misli
na slovo me še danes objamejo solze žalosti, čeprav
je bilo v Avstraliji razlogov zanje dovolj. Iz objokanega objema domačih sem pri rosnih sedemnajstih
stopila na avtobus v Sežani in z vlakom odpotovala v
Genovo, kjer sem se vkrcala na veliko potniško ladjo
Oceanijo. Določili so me v varstvo neki italijanski
družini, ker sem bila brez osebnega spremstva in še
ne polnoletna.
Z njimi sem si mesec dni delila vse, hrano in kabino
s 30 sopotniki. Bili smo v tretjem razredu, v trupu,
skoraj na dnu. Mnogo Evropejcev je bilo na ladji.
Bilo je kot v čebelnjaku, toliko različnih jezikov je
brenčalo okrog glave. Že na ladji sem poprijela za
škarje in glavnik in na zgornji palubi nadomestila
frizerko, ki je zbolela.
Spominjam se tudi šole plavanja in simpatičnega učitelja, ki nam je razlagal, da je Avstralija otok, obdan
z globokimi oceani, zato nujno potrebujemo dobre
tehnike plavanja … Nekateri potniki so to sprejeli
resno, meni pa je šlo na smeh, kako se me je trudil
vsiljivo objemati, da bi pravilno plavala.

Njen fant, Niko, je napisal kratko pismo:
»Sanjam o najini zvezi, o najini poroki. Vem, da bom
hvaležen za vsak dan s teboj. Ko boš nosila moj prstan, bom vedel, da je najina ljubezen neprekinjen
krog - večna. Dala si mi že davno svoje srce in jaz
dal mojega tebi, da ga držiš v svojih rokah.
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prijela obvestilo, kdaj bo praktični in teoretični izpit.
Praktičnega sem z lahkoto opravila, potem pa nas
je učitelj povabil v TEA ROOM, vsaj tako sem ga
razumela. Čaja ne maram, zato sem to »čajanko«
izpustila in jo s tramvajem mahnila domov.

Po mesecu dni plovbe, ob izstopu s krova, sem pomislila, da sem zares zdaj doma za devetimi gorami
in devetimi vodami in s težo v srcu sem slutila, da
vrnitve domov še dolgo ne bo. Takrat sem začutila, da
bo neskončna razdalja razblinila mojo prvo ljubezen.
Ob pristanku so odplavili tudi vsi različni evropski
jeziki, pozdravil nas je angleški WELCOME! in avstralski G' DAY. Moja angleščina je bila klavrna, in
to mi je na začetku povzročalo preglavice, sprožalo
solze smeha in tudi solze trme.
V pristanišču so nas med drugimi narodi čakali Slovenci, ki so v Avstralijo zbežali takoj po končani 2.
svetovni vojni. Bil je 29. november 1958 in po uvodnih objemih in pozdravih sem svoje rojake naivno
povprašala, če bo kakšen ples v čast dneva republike,
pa sem doživela hladen tuš in celo zmerljivke. Takoj
so moj veseli otroški obraz zalile solze …

A kaj kmalu se je to »špricanje« čajanke izkazalo za
nerazumevanje angleščine. Padla sem na izpitu. Po
končanem praktičnem delu nas je predavatelj vabil v
THEORY ROOM, na teoretični del izpita, h kateremu
nisem niti pristopila. Solze smeha so mi lile po licu
in moja trma me je prignala, da sem kasneje v drugo
opravila tudi teoretični del. Iskanje dela me je pripeljalo na vrata frizerskega salona v samem središču
Melbourna. Vstopila sem v lep salon, a v severni
svet nizozemskih priseljencev, in spoznala svojega
bodočega moža, očeta mojih treh otrok. To je bil čas,
ko me je popolnoma posrkalo materinstvo in delo v
salonu. A globoko v meni je tlelo zatrto domotožje.
Mnogi moji rojaki so se spopadali s podobnimi občutji, zato smo ves svoj prosti čas namenili izgradnji
domov in verskih središč. Vsa glavna mesta Avstralije
so dobila svoje številne slovenske domove, ki so zrasli
iz prostovoljnega dela, iz žuljev naših rojakov. Tako
smo ob koncih tedna poslušali svojo glasbo, plesali,
balinali, jedli domačo hrano. Tudi na duhovno hrano
nismo pozabili, ob njej so zrasle šole slovenskega
jezika, knjižnice, glasila, celo literarna, uprizarjali
smo gledališke igre. Izdajati smo začeli knjige, sprva
učbenike, potem celo pesniške zbirke. Vse to nas je
povezovalo na tej širni celini.
Obisk SIM leta 1972 in gostovanje Ansambla Lojzeta
Slaka je bilo zame prelomno, tako zasebno kot poslov-

Kmalu smo vsi razumeli potek zgodovine naših življenj in veselila sem se skupnih srečanj z rojaki ob
kozarčku vina in domačih dobrotah.
Kmalu sem spoznala, da zgolj kruh in voda nista
popotnica v bodočnost. Teta mi je skoraj ukazala,
da si poiščem tovarniško delo kot vsi prišleki, češ
da moja angleščina ni zadovoljiva za kaj drugega.
Sama sem trmasto vztrajala, da se zaposlim v svojem frizerskem poklicu, čeprav je teta menila, da
letam previsoko. Vztrajno sem tavala po vsemogočih
mestnih ulicah in trkala na vrata frizerskih salonov
in končno ugotovila, da moram opraviti tamkajšnje
poklicne izpite. Takoj sem vložila prošnjo in kmalu
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no. Vse slovensko bitje in žitje je brbotalo
v vročici Slakove harmonike.
Bilo je tudi vino. Vino ljubezni do moškega, ki je stopil moje življenje kot komet. Bil
mi je vse: rojak, junak, uspešen poslovnež,
veseljak, šarmer, ljubimec, ljubezen mojega življenja, moj mož. Z njim sem pila vino
iz čaše ljubezni. Zaradi te ljubezni sem se
ločila in se drugič poročila.
Rodila sem se kot Helena Rebula, vino
mi je v krvi, prvič sem se po poroki pisala Helena Van De Laak. Nizozemci nimajo trte, mogoče zato v prvem zakonu
nisem mogla pognati korenin. Zase vem,
da sem jih zagotovo pognala v drugem
zakonu, mogoče v šali tudi zato, ker je
bil moj drugi mož doma z Jedlovnika, s
prekrasnih vinskih gričev na meji z Avstrijo. Skupaj sva delala na slovenskem
radiu, na etničnem radiu 3EA kot voditelja
slovenske radijske oddaje. To je bil čas
začetkov avstralske multikulturne politike.
Na radiu smo začeli oddajati v sedmih jezikih, danes v okviru postaje SBS potekajo
oddaje v skoraj stotih jezikih. Bila so to
moja najlepša leta in leta razcveta našega
društvenega življenja.
Nepozabno je tudi obdobje ob osamosvojitvi naše Slovenije. Preko radijskih
valov smo leta 1991 zbrali 3000-glavo
množico Slovencev in drugih podpornikov, ki so prišli na Federal square v Melbourne zahtevat, da takratni ministrski
predsednik Bob Hawke prizna Slovenijo
kot samostojno državo. Še danes se ponosno spominjam, da je bila Avstralija
prva prekomorska država, ki je priznala
samostojno Slovenijo.

OCEAN ROAD. V nas je zaradi prevelike hitrosti od zadaj
treščil tovornjak in ugasnila so tri mlada življenja. Za vedno
smo izgubili hči Angelique Van de Laak ter nečakinjo Bredo
Žerjal in njeno hčer Jernejo. Ni besed, da bi lahko opisala težo
izgube, ki jo nosimo jaz in svojci.
Leta 2006 mi je umrl ljubljeni mož Ivo Leber. Življenje rojakov
pod Južnim križem je postalo življenje starcev. Več pogrebov
kot porok. Domovi zapuščeni propadajo ali prehajajo v tuje
roke. Še vedno upam, da bi jih lahko prodali in v domovini
kupili hišo za vse naše potomce, da bi čutili, od kod prihajajo
in kam se lahko vrnejo.
Vsak dan sproti se pobiram in se spopadam z različnimi boleznimi. Prijateljem rada rečem, da imam toliko bolezni, kot je
jedi na meniju, in se smejimo do solz. Ob kozarčku rujnega
vedno pravim, naj se vino ljubezni izpije, če v življenju pride
ta žlahtna čaša predte.
Nagni jo, pij iz nje … morda prvič, morda zadnjič …

Nepopisno veselje nas je prevzemalo takrat rojake in pili smo vino nove, mlade
države. Po licih so nam polzele solze sreče.
Krhka je naša usoda, danes uživaš v radosti biti tu, na tej lepi rdeči zemlji, jutri se
vse zruši v prepad. Usodnega leta 1995 je
prišla na obisk moževa nečakinja. Po prijetnem vikendu smo se zapeljali na GREAT
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Sara Belin,
Nemčija

Poletna noč
Poletni večeri so zapeljivi in razkošni, ko
te zagrnejo v temen žamet tople noči in ti
nasujejo bleščečega zvezdnega prahu v
hrepeneče oči. Na uho ti šepetajo o omamnih skušnjavah, o enkratnih priložnostih,
ki se ti ponujajo z vsakim požirkom opojne
penine, z vsakim pobliskom sinje modrih
pogledov. Ob vabljivem nasmehu po zdravici, ko kozarci nežno zacingljajo, se ti
zavrti v glavi in čarobna melodija izpod
prstov pianista zazveni globoko v srcu,
pripravljenem na polnočni ples pod čutnim
nebom Berlina.
Skrivoma se loviva s pogledi, vsak pod
svojo masko, ki razkriva več, kot prikriva. Oči so nama lačne, ker se iščeva že
predolgo, čakava že celo malo večnost,
vedno na varni razdalji. Blizu dovolj, da
privlačnost med nama ne ugasne, predaleč, da bi v naju vzplamtela nezaustavljiva
strast. Igrava igrico, navidezno nedolžno,
vendar se oba zavedava, kako nevarna
bo postala, če prekršiva pravila. Begavi
pogledi, dvoumne besedne igre, zapeljivi
nasmeški, bežni dotiki po poletno zagoreli koži ... napajajo najino hrepenenje, ki
po vsakem srečanju ostaja nepotešeno in
skrivoma samo še bolj rase.
Prisluškujem tvojemu lahkotnemu smehu in si vznemirjeno segam v lase, kadar
me poiščeš z lačnimi očmi. Noč postaja
nebrzdana, glasba glasnejša, glasovi gostov brezbrižni in razigrani. V ritmu valčka
valovijo dolge obleke, slavnostne tkanine
šuštijo in se lesketajo v pridušeni svetlobi
neštetih sveč. Vonjave dragih parfumov se
prelivajo v opojno simfonijo čutov, ki dirigira plesu v maskah in se bliža vrhuncu.
S kozarcem v roki se umaknem na teraso
na strehi, v varno zavetje noči, ki ni več
mlada. Skoraj sama sem tu zunaj, na drugem koncu prepoznavam samo dve temni
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Vesna Krstić, Pulj, Republika Hrvaška - Starigrad ponoči

silhueti kadilcev, ki glasno vodita zavzet dialog in me niti ne
opazita. Skrita za bohotno palmo se naslanjam na visoko ograjo in zrem v morje luči pod seboj. Ob vsakem požirku okušam
grenkobo, razočarana, ker se ponovno bliža slovo, z obilico
neizrečenih besed, neizpolnjenih želja in pričakovanj.
Z obraza si odstranim masko iz filigranskih črnih čipk. Nocoj
se mi več ne pleše in prešerno vzdušje gostov me ne vabi nazaj
v salon. Srebrna luna bedi nad mestom in se zrcali v bleščicah
moje večerne obleke. Svežina nočnega vetrca mi prijetno hladi
razgreto kožo in razigrano mrši kodre. To je noč, kot ustvarjena za ljubimce, da jih združi in jim izpolni skrita hrepenenja v
varnem okrilju molčeče lune, pradavne zaveznice zaljubljencev
in grešnikov.
Zaslišim tihe korake za seboj in srce mi razburjeno zatrepeta, ko
te prepoznam, ne da bi se ozrla nazaj. Zvezdni utrinek nenadoma
prešine poletno nebo in mi vzame dih s svojo minljivo lepoto.
»Zakaj se skrivaš, moja kraljica noči?« Tvoj žametni basbariton
občutim kot dotik na goli koži in vsa zadrhtim od pričakovanja.
»Dovolj mi je zabave,« skoraj zašepetam v odgovor. Obstaneš tik
ob meni in rahlo se dotakneš moje roke, ko se oprimeš ograje.
Prijeten srh me spreleti in globoko vdihnem tvoj omamni vonj.
Blizu sva si. Tako blizu, kot se ne spodobi za dva dobra znanca.
Slediš mojemu zgledu in odložiš krinko, ki te to noč dela še bolj
skrivnostnega in privlačnega.
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»Tudi meni je dovolj plesa v maskah. Že ves večer
si želim biti na samem s teboj, vsaj za trenutek.«
Tvoje odkritosrčne besede me dalje ljubkujejo in mi
stopajo v glavo močneje kot penina v kozarcu, ki sem
ga odložila na mizo poleg ograje. Si opazil, kako mi
roke trepetajo od vznemirjenja ob tvoji bližini?

ne bova zmogla vrniti, da nama je bilo dano zgolj
tistih nekaj poljubov, ki niso uspeli potešiti najinega
hrepenenja. Spomini nanje nama bodo ropali sen v
prihodnjih nočeh, ko bova mislila drug na drugega
in preklinjala usodo, ki se je tako brezsrčno poigrala
z nama.

»Podari mi ta ples,« me nenadoma zaprosiš in oči ti
poblisnejo kot dva čudovita brušena safirja.
»Nič raje kot to,« odvrnem pridušeno. Pianist igra rahlo melanholično melodijo iz starega hollywoodskega
filma, kot naročeno za naju. Brez odlašanja posežeš
po meni in me priviješ k sebi, da zadržim dih, ujeta
v tvojem objemu. Vodiš me s počasnimi, gotovimi
koraki in prepustim se ti vsa krhka in ranljiva, preplavljena z viharnimi občutki, ki jih vzbujaš v meni, že
odkar sva pred letom dni prvič skupaj stala na odru.
A je to še ples ali je to že izmenjavanje prepovedanih
nežnosti ljubimcev, preden jima strast zamegli razum?
Z rokami se ti oprijemam ramen, s konicami prstov
ti nežno božam toplo kožo na vratu. Dihaš mi v lase
in vsak tvoj izdih čutim kot vroče ljubkovanje. Tvoja
nemirna dlan na mojem hrbtu, globoki pogledi iz
neposredne bližine, hrepeneče ustnice, ki se želijo
združiti v strastnem poljubu ... Sanjava z odprtimi
očmi, nezmožna kljubovati čarovniji tiste poletne
noči, ki nama je pripravljena nuditi trenutek pozabe
in izpolnitve.

Spremljaš me nazaj k drugim gostom, molče, le najini
pogledi govorijo in izrekajo vse to, kar bi si rada
povedala v obraz. Razplamtelo hrepenenje naju peče
v srcu in zavedava se, da bova čakala dalje, vdana v
usodo, polna upanja na ponovno noč zvezdnih utrinkov, ki nama bo zopet podarila nekaj malih, vendar
dragocenih trenutkov v dvoje.

Končno me poljubiš. Tako, kot sem si neštetokrat
želela v dolgih samotnih nočeh, ko sem mislila nate
in vedela, da tudi ti ležiš v postelji, nezmožen zaspati,
ker iz daljave čutiš moje hrepenenje. Visoko nad nama
zaplešejo zvezde in zalesketajo še svetleje. Srebrna
luna nama naklonjeno posipa svoj čarobni prah v
oči. Kot da nisva že dovolj zaslepljena in začarana
od najinih koprnečih pogledov in dotikov! Ukradeni
poljubi so najslajši in trajajo malo večnost. Iz najine
omame se prebudiva šele, ko naju glasen smeh gostov
na terasi vrne v resničnost. Izvijem se ti iz objema,
vsa omotična od slastnega okusa tvojih ustnic, od
nežnih dotikov tvojih rok. Tvoj pogled je zastrt in
otožen, presune me globoko v duši, kot nov zvezdni
utrinek, ki ponovno zablisne v temi.
Stopiva korak nazaj, tako kot se spodobi za dobra
znanca, in prisilim se k sproščenemu nasmešku, ko
se nama približa gostitelj, da malo pokramljamo.
V prsih me trga od želje ponovno te začutiti v objemu, okušati tvoje poljube, vedno znova, vse do zore.
Vendar se bolestno zavedam, da minulega trenutka

Izgovorim se na utrujenost in preveč penine. Poljubček na lice gostitelju, nato še tebi, kot se spodobi za
dobra znanca. Ti boš še ostal, ker se moraš na kratko
pogovoriti z enim od gostov. Verjetno se želiš izpovedati staremu prijatelju in si olajšati dušo. Ali pa
se zgolj bojiš oditi z menoj, mi zreti v oči vso dolgo
vožnjo z dvigalom do pritličja? Te je strah, da bi postala šibka, da bi mi moral obrisati solze, preden bi se
pred taksijem dokončno odtrgala drug od drugega?
»Pozdravi doma,« porečeš prisiljeno sproščeno,
ko obstanem pred vrati in se izgubljam v najinem
poslednjem pogledu.
»Bom, hvala. Tudi ti lepo pozdravi soprogo...« odvrnem navidez brezbrižno in dvignem roko v slovo.
Jadranska modrina tvojih oči se mi boleče vtisne globoko v srce in hrepenenje me prežame tako silovito, da
mi vroče solze zameglijo vid. Zavedam se, da zreš za
menoj, kako korakam proti dvigalu in ponosno dvignem glavo ter zravnam ramena, da ti olajšam slovo.
Noč se pričenja umikati jutranji zori in bleda luna se
poslavlja za strehami nebotičnikov velemesta. Čuva
najino malo skrivnost in ostaja edina priča najinih
ukradenih nežnosti in strasti, ki ne smejo biti, ki jim
ni dana izpolnitev.
Najine poti se z jutrom razidejo. Tako kot se spodobi za dva dobra znanca. Vse, kar nama ostaja, je
peščica dragocenih spominov, ki kljub minljivosti
ostajajo nepozabni in enkratni, kot čarobni zvezdni
utrinki v razkošni poletni noči brez 'happy enda' in
brez obžalovanja.
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Franjo Frančič,
Slovenija

To so bili časi
To je bilo v tistih časih, ko so japonski poslovneži
hodili po Bernardinu in iskali za svoje upokojence
primerno turistično dopustniško lokacijo. Malo so kimali in se priklanjali, se nasmihali in si mislili svoje.
Seveda od velikega posla ni bilo nič, bil je pa velik
halo po lokalnem časopisju.
Založnik:
Združenje SIM

To je bilo v tistih časih, ko so mornarji, ki so prispeli
v Luko Koper, zaman iskali »animir dame« in prodajalke ljubezni. Po več mesecev so se prevažali in pluli
po morju, sila je bila huda, ponudba pa nikakršna.
Mlade deklice so bile povsem zgrožene, ko so jim
ponujali zelene bankovce v zameno za mesene užitke.
To je bilo v tistih časih, ko so se mnogi šli samoupravljanje in je bila udeležba na volitvah 99-odstotna,
prav vsi kandidati na izbirnih listah so bili izvoljeni.
Bili so tozdi in sozdi, bil je socializem in šolski predmet samoupravljanje s temelji marksizma. Dvajset,
trideset let so vladali isti botri.
To so bili časi, ko si v igralnici v Portorožu zlahka
srečal člane italijanske mafije. V Piranu se je snemalo
veliko filmov B produkcije, ki jih nismo nikdar videli
v kinodvoranah.

Naslov publikacije, podnaslov:
Rodna gruda, www.rodnagruda.si
Urednica spletne in tiskane izdaje:
Jasmina Ilič Draković
Lektura besedila:
Blanka Markovič Kocen
Oblikovanje in grafična priprava:
AIKO, Agencija idej in kreativnega oblikovanja
Tisk:
Demat d.o.o.
Oblikovanje in izdelava spletne strani www.rodnagruda.si:
Arctur d. o. o.

Vesna Jelinčić, Pulj, Republika Hrvaška - Ulica

Fotografije:
arhiv SIM

To so bili časi, ko so velenjski rudarji hodili dopustovat v Fieso.

Revijo financira:
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

To so bili časi, ko je v piransko luko priplul šejk
Kasahgogi, velik trgovec z orožjem. No, hotel je, pa
je imel preveliko barko, da bi zaplul v mandrač. Na
bleščeči jahti se je trlo lepotic in telesnih stražarjev.
To so bili časi, ko so delovni ljudje kdaj pa kdaj le
povohali morje.
Zdaj po Bernardinu kraljujejo Rusi in Madžari, ki
smo se jim pred leti posmehovali v kampih in šotoriščih. Japoncev je komaj za vzorec.

Vesna Jelinčić, Pulj, Republika Hrvaška - Katedrala - Rovinj
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