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SPOROČILO
Two Major Anniversaries in Slovenian History
This year, Europe is celebrating the 500th anniversary of the Reformation, which has evolved from a
religious movement to a cultural and civilizational
one. The initiator of the Reformation was Martin
Luther who followed the biblical code, “God shall be
praised in all languages!” He demanded that God
be praised in the language of the people and that
the fundamental book of Christianity, the Bible, be
made available to all believers, hence, it had to be
translated into national languages. The Reformation
thus prompted the shaping of many a European literary language. In Germany, for instance, the standardization of the literary language paved the way
for the unification of the country. Luther’s actions
were, therefore, of great cultural and civilizational significance to many European nations, among
them also Slovenians. Also supporting the initiative

Peter Kovačič Peršin

Sporocilo

LETOŠNJIH DVEH POMEMBNIH OBLETNIC
NAŠE ZGODOVINE

Evropa letos praznuje 500-letnico reformacije, ki je iz verskega gibanja za reformo Cerkve
prerasla v kulturno in civilizacijsko gibanje. Začetnik reformacije Martin Luter je sledil
svetopisemski maksimi: Vsak jezik bo slavil Boga! Zahteval je, da se bogoslužje vrši v
ljudskem jeziku in da je temeljna knjiga krščanstva Sveto pismo dostopna vsem vernikom, zato jo je nujno prevajati v narodne jezike.
Tako je reformacija izzvala oblikovanje mnogih evropskih knjižnih jezikov. Tudi Nemcem
je z normiranjem knjižnega jezika dala orodje za nacionalno poenotenje nemških dežel.
Lutrovo dejanje ima zato velik kulturni in civilizacijski pomen za mnoge evropske narode,
tudi Slovence. Klicu k reformi Cerkve in vrnitvi k izvirom krščanstva se je odzval tudi Primož Trubar, ki je protestantsko gibanje uveljavil med Slovenci. Njegov poglavitni pomen
za naš narod je kulturni in civilizacijski. Prvi je normiral knjižno slovenščino in dal našemu
ljudstvu prve knjige v želji, da ga opismeni in mu približa na razumljiv način temeljne
nauke krščanske vere. Zato je leta 1551 kot prvi knjigi izdal Abecednik in Katekizem. Prvi
je začel prevajati v slovenščino temeljno knjigo zahodne civilizacije in krščanstva Sveto
pismo. Njegovo delo na tem področju je okronal Jurij Dalmatin, ki je leta 1584 izdal celoten prevod Biblije v monumentalni knjigi, in sicer samo 40 let po izidu nemškega prevoda
Biblije. Tako smo se Slovenci zapisali med prve evropske narode kot narod Knjige in s tem
v kulturno zgodovino Evrope.
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Trubar je s slovensko knjigo priklical v zgodovinsko
življenje naš narod in nam dal, razdeljene na mnoge
dežele, tudi enotno ime Slovenci ter prvi na osnovi jezika označil ozemlje naše domovine, ki je tedaj
obsegalo Koroško, Kranjsko, Štajersko, Goriško, Bezjaško in Istro. S svojo Cerkovno ordningo (Cerkvenim
redom) pa je začrtal tudi civilizacijski razvoj našemu
narodu ne le z organizacijo »cerkve slovenskega jezika«, ampak tudi z načrtom za organizacijo šolstva
od osnovne do visokega šolstva. Žal je protireformacijska akcija zatrla vse pridobitve in načrte slovenskih protestantov. Po zaslugi Dalmatinove Biblije pa
je ostal njihov knjižni jezik skozi dve stoletji, vse do
naslednjega prevoda celotnega Svetega pisma, ki
ga je na osnovi Dalmatinovega opravil Jurij Japelj,
ne le norma knjižnega jezika ampak tudi združujoč
dejavnik slovenskega naroda in nosilec njegove narodne ter kulturne zavesti. Izid Dalmatinove Biblije
so omogočili deželni zbori vseh treh največjih slovenskih dežel: Koroške, Kranjske in Štajerske, kar
dokazuje uveljavitev Trubarjeve ideje o jeziku kot
narodotvornem dejavniku. Tako je največji dosežek
slovenskega protestantskega gibanja 16. stoletja v
dejstvu, da je slovenski knjižni jezik postal povezovalni dejavnik združevanja Slovencev v enoten narod
in nosilec oblikovanja narodne in kulturne zavesti.
Slovenski jezik in kultura sta to vlogo opravljala pet
stoletij do ustanovitve samostojne slovenske države
in sta še danes temeljni kamen našega narodnega
bivanja, kar bosta tudi v prihodnosti. Zato je prav,
da se 500-letnice reformacije spominjamo tudi Slo-

sporocilo

for the reform of the Church and re-adopting of
the old Christian values was Primož Trubar, who
brought the Reformation to Slovenia. His efforts for
the Slovenian culture and civilization were priceless.
He was the first to standardize the Slovenian literary
language and he presented his nation with their very
first books, hoping to contribute to a higher degree
of literacy and help spread the teachings of the
Christian religion. In 1551, he published the first Slovenian books entitled Abecednik and Katekizem. He
was also the first to begin translating the Holy Bible
into Slovenian. He was succeeded by Jurij Dalmatin, who in 1584 published the whole monumental
translation of the Bible into Slovenian – and just 40
years after the publication of the German translation. Thus, the Slovenians went down in history as
one of the first European “book nations”.

venci kot velikega kulturno civilizacijskega dejanja,
ki nas je kot narod povzdignil med zgodovinske, kulturne in državotvorne narode Evrope.
Prav Trubarjeva opredelitev ozemeljske razprostranjenosti slovenskega naroda je narekovala v letu
pomladi evropskih narodov, v času revolucije leta
1848, oblikovanje programa Zedinjene Slovenije, ki
ga je prvi zapisal in objavil celovški stolni kaplan
Matija Majer Ziljski. Njegovo besedilo velja za naš
prvi narodnopolitični program. Zahteval je na osnovi
Trubarjeve opredelitve notranjeavstrijskih dežel kot
slovenskih združitev le-teh v enotno državno tvorbo
in uveljavitev slovenščine kot državnega jezika Zedinjene Slovenije in hkrati ustavno ureditev države ter
odpravo tlačanstva in s tem socialno svobodo slovenskega ljudstva. Program Zedinjene Slovenije je
dal Trubarjevemu kulturnemu projektu slovenstva
politično podlago, tako je Trubarjeva dediščina dobila prav s tem programom zgodovinotvorni pomen.
Toda kot vsenarodna politična akcija se je ta program začel uresničevati šele pred 100 leti. Leta 1917,
ob začetku razpadanja Avstrooogrske monarhije,
so naši predniki z znamenito Majniško deklaracijo
zahtevali združitev vseh slovenskih dežel: Koroške,
južne Štajerske, Pomurja, Kranjske, Goriške, Trsta in
Istre v enotno državo Slovenijo. Ta program je v dunajskem državnem zboru prebral kot zahtevo Anton
Korošec. S tem se je začela politična in po porazu
monarhije v 1. svetovni vojni in njenem razpadu tudi
vojaška akcija za njegovo uresničitev. Kljub boju Ma5
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istrovih borcev in drugih slovenskih vojaških formacij od Pulja do Pomurja je bila naša domovina po
1. svetovni vojni razkosana. Kulturni in politični boj
za ohranitev slovenstva v okupiranih delih Slovenije se je nadaljeval, pa tudi politični boj za narodne
pravice slovenskega naroda v Kraljevini Jugoslaviji.
Okupacija med 2. svetovno vojno in ponovno razkosanje Slovenije sta vzdramila osvobodilni upor,
ki ga je leta 1941 organizirala OF slovenskega naroda. V svojem programu si je zadala tudi nalogo,
da uresniči naš stoletni sen o združeni in samostojni državi Sloveniji. OF slovenskega naroda je bila
prva vseslovenska politična in vojaška organizacija
v naši zgodovini in je vodila upor na celotnem na-

državno osamosvojitvijo Republike Slovenije in njenim mednarodnim priznanjem.
Ko po četrtstoletni državni samostojnosti praznujemo velika zgodovinska dejanja, ki so naš narod
priklicala iz zgodovinskega mraka, je čas, da presodimo naš položaj in našo civilizacijsko in kulturno
umestitev v sodobno Evropo in svet. Nacionalna
suverenost predstavlja vrh narodno emancipacijskega gibanja, ki ga je leta 1551 začel s kulturnim
projektom Primož Trubar in so ga nadgrajevali njegovi nasledniki. Zato se je nujno vprašati, kako to
nacionalno suverenost danes uresničuje slovenska
država. Ali razume, da je podlaga slovenske nacionalne suverenosti slovenski jezik in kultura? Oba
zgodovinska temelja naše nacionalne biti doživljata
danes bolj mačehovski odnos politike. Ali ta upošteva, da je nosilec slovenske nacionalne suverenosti
slovensko ljudstvo in da bi morala biti njena prva
6
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rodnem prostoru od Koroške, Benečije, Goriške, Trsta in Istre do Pomurja. OF je bila organizirana kot
demokratična zveza enakopravnih skupin: KP Slovenije, krščanskih socialistov, članov združenja Sokol in kulturnikov. Žal je partija z dolomitsko izjavo
leta 1943 ukinila koalicijski značaj OF in uvedla svoj
politični in vojaški monopol. Čeprav je samoslovenski upor proti okupatorjem bil izničen v svoji izvorni
samoslovenski drži, je njegova zasluga ustanovitev
federalne republike Slovenije in priključitev večine
slovenskega Primorja matičnemu narodu. A volja
po uresničitvi programa zedinjene in suverene države Slovenije je živela naprej v matični domovini, v
zamejstvu in zdomstvu. Uresničila se je leta 1991 z

skrb dobrobit slovenskega človeka, če hoče delovati
kot suverena, in ne kot podaljšek tujih političnih in
predvsem gospodarsko finančnih dejavnikov. Ta politika je izničila socialno družbeno ureditev, čeprav
smo v ustavo R Slovenije zapisali, da je Slovenija socialna država. Povzročila je nebrzdano naraščanje
revščine, oslabila naše narodno gospodarstvo, ki je
eden bistvenih pogojev suverenosti nacije in peha
Slovenijo v kolonialni položaj.
Obe veliki obletnici naše narodne zgodovine narekujeta, da oživimo spomin nanju in utrdimo spoznanje, da je nacionalna suverenost sad stoletnega
truda številnih posameznih rodoljubov, gibanj in
narodnozavednih rodov in da je dolžnost današnjih
Slovencev, da to njihovo pridobitev nadgrajujemo
in s tem izpričujemo svojo zavezanost slovenstvu
kot prostoru našega kulturnega in zgodovinskega
bivanja. Le tako si bo naš narod zagotovil prihojunij 2017

dnost tudi v času globalizacije, ki vzpostavlja novo
planetarno civilizacijo in s tem nove izzive obstoju
in razvoju posameznih narodov. Predvsem si moramo priklicati v zavest program, ki ga je v letu pomladi evropskih narodov izrazil pesnik France Prešeren v svoji Zdravljici, ki je postala naša državna
himna, namreč, da sta narodna edinost in sprava
temelja naše nacionalne suverenosti. Suverenost se
udejanja kot politična in socialna svoboda vsakega
posameznika in naroda kot celote. Pogoj za to pa
je enotnost naroda. Suverenost nacije namreč omogoča le tista svoboda, ki uresniči socialno pravično
družbeno ureditev in omogoča politično svobodo, ki
jo predstavlja demokracija, to je vladavina ljudstva.
Vseslovenski narodni boj za nacionalno suverenost
- kulturni, politični in vojaški - je izhajal iz zavesti,
da se politična in socialna svoboda sopogojujeta, in
če umanjka ena, pade tudi druga.
To zavest je nujno oživiti danes, ko doživljamo kot
narod, kot država in kot posamezniki novo socialno
degradacijo. Brez lastne gospodarske moči, katere
prvi cilj mora biti blaginja ljudstva, in brez socialne
stabilnosti naša država ne bo ohranila svoje suverenosti. Suverenost republike uresničuje ljudstvo in
državljani sami imajo pravico in dolžnost odločati o
družbeni ureditvi, gospodarstvu in splošni blaginji.
Z ustavo smo uvedli formalno parlamentarno demokracijo, nismo pa razvili demokratične kulture.
Zato se je države polastila politična in finančna elita. Dopuščamo, da partitokracija jemlje državo za
svoj fevd, s katerim neovirano razpolaga. Oslabitev
samostojnega narodnega gospodarstva in socialna
kriza sta sprožila val izseljevanja, posebno izobražencev in mladih. Zakaj upada narodna in domovinska zavest pri mladih!? Ker svoje prihodnosti ne
vidijo več doma, bodo svoje moči in svojo zvestobo
dali tisti državi, ki jim bo omogočila dostojno življenje. Zvestoba do lastne domovine in narodna zavest
sta pogojevana z odnosom države do državljanov,
predvsem do malega človeka, ki po naravni pravici
vidi svojo življenjsko možnost doma.

sporocilo

jo na tistih vrednotah, ki nas kot ljudi združujejo: na
svobodi, na človečnosti, na spoštovanju življenja in
človekovega dostojanstva, na sožitju med sodržavljani, narodi, nazori in religijami. Tudi Slovenci smo dali
svoj delež k vrednotam evropske civilizacije in na nas
je, da jih udejanjamo tudi danes.
Če smo kot narod v preteklosti večkrat poteptali temeljna načela človečnosti, celo do bratomornega
boja, je dolžnost naše generacije, da presežemo vse
ideološke spore in da zgradimo družbo sožitja, ki bo
omogočila dejansko vladavino ljudstva, kar je republika; da ustvarimo družbo socialne pravičnosti,
solidarnosti in sožitja. Več je dejstev, ki nas združuje kot tistih, ki nas razdvaja. Kot ljudi nas združuje predvsem dejstvo, da smo smrtna bitja, ki nam
je dano le nekaj desetletij prebivati v tej življenjski
stvarnosti, zato je v našo zavest zapisan etični imperativ, da svoj vek preživimo s človeškim dostojanstvom in medsebojnim spoštovanjem, povezani
s preprosto človeško naklonjenostjo drug drugemu.
Združuje nas dejstvo, da smo Slovenci, pripadniki
istega naroda, ki se je z zvestobo svojemu jeziku,
kulturi in prostoru svoje poselitve ohranjal skozi
stoletja kljub zatiranju in se znal v kritičnih urah
zgodovine poenotiti. - To naj bo sporočilo letošnjih
dveh pomembnih obletnic naše zgodovine.

Drugi nepogrešljivi pogoj naše suverenosti je narodova enotnost. Dosedanje politike niso znale preseči
ideoloških razlik med nami, ampak so jih celo poglabljale. Zato je nujno, da mi državljani postavimo svoje
idejne, nazorske in ideološke različnosti v drugi plan.
Demokracija dopušča svobodo prepričanja, verovanja, politične opredelitve, a v mejah, ki jih zahteva
sožitje z drugimi in drugačnimi. Demokracija je model družbenega življenja, ki smo ga evropski narodi
zgradili skozi dolga stoletja medsebojnega zatiranja
in vojn. Z naporom duha in dela smo zgradili veličastno zgodovino evropske civilizacije. Zgradili smo
7
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Julija 2016 smo v sodelovanju z Ministrstvom RS
za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS
za šolstvo, ob finančni pomoči Urada Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu po dolgem času
vnovič organizirali poletno šolo za otroke, ki smo jo
poimenovali Slovenščina malo drugače. Mladi, ki so
prišli iz Nemčije, s Češke, iz Bosne in Hercegovine,
s Hrvaške in iz Srbije, so imeli poleg pouka slovenščine tudi likovni pouk, kjer so se naučili kar nekaj
novih umetniških izrazov. Vse, kar so se naučili, so
zadnji dan pokazali staršem in drugim obiskovalcem. Pripravili so kratek kulturni program in postavili razstavo vseh likovnih izdelkov, ki so nastali na
poletni šoli.
Konec meseca smo na Matici gostili rojakinjo iz Argentine, Primorko, vsestransko kulturno delavko,
pesnico, Ano Viktorio Ličen. Izdali smo njeno knjigo
poezije z naslovom Ljubezni, vrvež in premišljanja
in jo tudi predstavili.

Med Slovenci v Argentini je postala še posebno opazna, ko se je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja pridružila Albertu Čuku pri oblikovanju slovenske
radijske oddaje. Čuk je oddajo Slovenski kotiček v Argentini na Radiu America začel sam, brez kakršnih
koli napovedi, 6. decembra 1987. Ana je bila ena izmed prvih, ki so se odzvali na poziv, naj se mu prid8
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ružijo pri skupnem podjetju. Po smrti Alberta Čuka je
prevzela vodenje radijske skupine, ki še danes pripravlja tedensko radijsko oddajo, zdaj z imenom Okno
v Slovenijo. Njena vloga pa se je omejila na glasbeno
opremljanje oddaje. Za njenim opaznim aktivizmom
pa se skriva imenitna in izobražena ženska, grafologinja, svetovljanka in pesnica. Njeno zanimanje za
leposlovje sega v otroštvo; v mladosti je pisala črtice
in pesmi, a samo za prijatelje.
V njeni prvi samostojni knjigi Amores, alborotos y cavilaciones/ Ljubezni, vrvež in misli je ponatisnjenih
nekaj že objavljenih pesmi, večina pa jih je prvič pred
nami, prav tako tudi tri njene kratke zgodbe. V njih
je mogoče najti nekaj avtobiografske snovi iz njenega otroštva v prostranstvu pampe, pa tudi iz njenega
zrelega obdobja v mestnem okolju. (Andrej Rot)
Ena od nalog Združenja SIM je tudi pomoč našim
izseljencem pri iskanju svojih prednikov v Sloveniji, bodisi s posredovanjem stikov oseb, na katere se lahko obrnejo, ali pa kot pomoč “na terenu”.
Konec avgusta sta bila v Sloveniji zakonca Princich
iz Argentine, gospa je tudi predsednica slovenskega
društva iz Parana, gospodova družina pa izhaja iz
Goriških Brd. S predsednikom Združenja SIM, ki je
tudi iz teh krajev, smo zakonca Princich popeljali v
ta del Slovenije, oglasili smo se pri najstarejši prebijunij 2017

valki naselja, iz katerega se je že v drugi polovici 19.
stoletja v Argentino izselil pradedek gospoda Princicha. Pot nas je popeljala vse do škofijskega arhiva
v Kopru. Ob tem obisku nista našla svojih prednikov,
sta pa dobila koristne informacije in pomoč za nadaljnje iskanje.
Navezali smo tudi stike z OŠ Dobrovo, ki se bo povezala z otroki naših izseljencev iz Parana in skušala
izpeljati tudi projekt z učenci, ki se v Argentini učijo
slovenščino.
Dr. Janja Žitnik Serafin je strokovnjakinja za literarno
in kulturno dejavnost slovenskih izseljencev in priseljencev v Slovenijo. V okviru literarne in kulturne
zgodovine se od leta 1985 ukvarja predvsem s slovensko izseljensko književnostjo in kulturo, med drugim je objavila štiri samostojne monografije o Louisu
Adamiču. Njen najodmevnejši prispevek k slovenski
literarni zgodovini je sintetični pregled Slovenska
izseljenska književnost, ki je izšel v treh knjigah in
pri katerem je sodelovala kot pobudnica in nosilka
istoimenskega projekta ter kot soavtorica in glavna
urednica osrednjega rezultata projekta. Tudi v zadnjih letih je bila avtorica in urednica številnih knjig o
slovenskih izseljencih in priseljencih v Slovenijo.
13. oktobra 2016 je imela dr. Janja Žitnik Serafin v

Društvu slovenskih pisateljev predavanje z naslovom Mladi Louis Adamič, v katerem je predstavila
predvsem literarno delo mladega Adamiča in njegov
pomen v slovenski in tudi svetovni književnosti, ki je
danes še posebej aktualna, saj se je Louis Adamič
v svojih delih ukvarjal tudi s tematiko priseljencev,
beguncev, izseljencev.
Tretji teden v oktobru že tradicionalno potekajo
Dnevi slovenske kulture v Istri. Na povabilo članov
Društva Slovencev iz Labina se je odprtja tega kulturnega tedna udeležila tudi glavna tajnica Združenja SIM Jasmina Ilič Draković. Teden slovenske kulture se je pričel s predavanjem Helene Janežič, ki
je v NUK zadolžena za tiske Slovencev izven meja
domovine. Naslov predavanja je bil Prepovedana
slovenska izseljenska književnost.
Novembra se je na povabilo vodstva Slovenskega
društva Kredarica iz Novega Sada 13. Večera slovenske pesmi in poezije udeležila glavna tajnica Združenja SIM Jasmina Ilič Draković, ki je vse prisotne
uvodoma pozdravila, društvu, ki bo v letu 2017 praznovalo 20. obletnico delovanja, pa zaželela uspešno in kvalitetno delo tudi v prihodnje.
Osrednji dogodek se je odvijal v soboto zvečer v sinagogi. Čudovita zgradba, zgrajena na začetku 20.
9
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stoletja, je ponujala odličen ambient in akustiko.
V kulturnem programu so se zvrstili zbori slovenskih društev iz Subotice, Zrenjanina, Beograda, Novega Sada, Pulja ter posebne gostje iz Slovenije,
ženska vokalna skupina Mezzo iz Novega mesta.
Novembra so v sklopu študijskega predmeta "mediji in manjšine" Matico obiskali študenti Univerze na
Primorskem s svojo profesorico dr. Karmen Medica.
Predsednik Matice g. Sergij Pelhan jim je predstavil
65-letno delovanje te ustanove ter glavne naloge in
cilje, ki jih pri svojem delu uresničujemo. Študenti so
mu z zanimanjem prisluhnili in ob koncu postavili
tudi zanimiva vprašanja. Predvsem jih zanima današnje izseljevanje mladih v tujino. Aktualna tema!
Razstava V obljubljeno deželo avtoric Helene Janežič,
Veronike Potočnik in Špele Velikonja je bila ob koncu leta na ogled tudi v Vili Vipolže v Brdih. Vodenega
ogleda po razstavi se je udeležilo lepo število obiskovalcev iz Vipavske doline, Gorice in Brd. Avtorice so
predstavile zasnovo razstave in zbrane popeljale po
njej. Poudarile so vlogo žensk pri ohranjanju slovenstva v izseljenstvu in predstavile zgodbe 14 Slovenk, ki
so v obljubljeni deželi našle svoj novi dom.
Janez Rogelj, član IO Združenja SIM, je v imenu Matice prisostvoval 20. obletnici delovanja Slovenskega kulturnega društva Kredarica iz Novega Sada.
4. marca 2017 je v Banja Luki gostoval Slovenski
citrarski kvartet. Koncert smo organizirali Društvo
Slovencev Triglav Banja Luka in Slovenska izseljenska matica.
Mala dvorana kulturnega centra Banskega dvora je
pravo mesto za tovrstne prireditve. Citre, za mnoge
nepoznano glasbilo, inštrument alpskega območja,
je občinstvu predstavil vodja kvarteta Peter Napret. Med koncertom je profesor Napret, ne samo kot
odličen violinist in citrar, temveč tudi kot voditelj,
povezoval prireditev in občinstvo seznanjal z vsebino izvedenih pesmi. Jezikovnih ovir ni bilo, presegla
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jih je čudovita glasba.
Štirje enkratni mladi umetniki, Peter Napret, Anita
Veršec, Janja Brlec, Tomaž Plahutnik, citrarji, so na
tem nežnem in tihem inštrumentu igrali slovenske
ljudske in umetne pesmi, glasbo iz znanih filmov,
popularno glasbo, jazz glasbo in glasbo sodobnih
skladateljev.
Objavili smo natečaj za otroško risbo – ilustracijo dveh zgodb Louisa Adamiča. V letu 2018 bomo
praznovali 100. obletnico njegovega rojstva. V mednarodnem merilu je bil med najbolj prepoznavnimi
Slovenci 20. stoletja. Natečaj je še vedno odprt in
vabimo k sodelovanju otroke do 15. leta starosti, da
nam pošljejo svoje prispevke. Njegovo delo želimo
približati tudi mlajšim generacijam.
Med 4. in 10. junijem je potekala 26. likovna kolonija
v organizaciji Matice in Turističnega društva Most na
Soči. Zbralo se je osem umetnic in umetnikov, rojakov iz tujine, ki so skupaj z mentorico Moniko Ivančič
Fajfar ustvarjali v tem čarobnem kotičku naše dežele
in 9. junija predstavili svoje slike na razstavi. Letos
smo prvič sodelovali tudi z Medobčinskim društvom
slepih in slabovidnih Nova Gorica, kar je bila zanimiva in pozitivna izkušnja za vse udeležence.
Sredi junija smo v naših prostorih gostili tudi rojakinjo iz Avstralije, vsestransko kulturno delavko,
pisateljico, pesnico, Drago Gelt. Predstavitev smo
pripravili v sodelovanju z NUK in Heleno Janežič, ki
je skozi pogovor z Drago predstavila njeno življenje
in delovanje v slovenski skupnosti v Avstraliji.
Pripravljamo se na poletno šolo za mlade, ki bo letos v vasi Gorenje pri Zrečah. Veselimo se vnovičnega druženja!
Naj s to informacijo zaključim kratek pregled najpomembnejših dejavnosti matice v preteklem letu dni.
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SPOZNAVANJE

Slovenije

Slovenijo so v drugi polovici leta 2016 in v prvih
šestih mesecih letošnjega leta zaznamovali različni dogodki in osebe s področja športa, znanosti,
gospodarstva in kulture. Tokrat smo se osredotočili
predvsem na izjemne dosežke Slovenk in Slovencev
ter dogodke, od katerih lahko pričakujemo pozitivne
učinke.

skozi pomembne dogodke
in dosežke naših športnikov,
umetnikov, znanstvenikov,…

Jerica Potočnik

Discovering Slovenia through historic events
and the achievements of our sportsmen, artists,
and scientists …
In the second half of 2016 and this year's first
six months, Sovenia has witnessed exceptional
events in the fields of sports, science, economy,
and culture. This time, we will focus primarily on
the outstanding achievements by Slovenians and
some the most promising events.
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ŠTIRI MEDALJE ZA SLOVENIJO
Slovenski športnice in športniki so na letošnjih
olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojili štiri
medalje. Judoistka Tina Trstenjak je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila zlato. Srebro sta
sta si priveslala kajakaš Peter Kauzer v slalomu na divjih vodah in jadralec Vasilij Žbogar
v kategoriji finn. Judoistka Ana Velenšek je v
kategoriji do 78 kilogramov dobila bronasto
medaljo. Kajakašica na mirnih vodah Špela
Ponomarenko Janić je s četrtim mestom za
las zgrešila olimpijsko odličje. Pozitivno je
presenetila tudi slovenska rokometna reprezentanca, ki je zasedla odlično šesto mesto.
Štiri olimpijska odličja v Riu so Sloveniji prinesla visoko sedmo mesto na razpredelnici
medalj glede na število prebivalcev.

IZDELALI PRVI PROTOTIP ELASTOKALORIČNEGA HLADILNIKA
Laboratorij za hlajenje in daljinsko
energetiko s fakultete za strojništvo je v
sodelovanju z dansko tehnično univerzo razvil in izdelal prvi prototip regenerativnega elastokaloričnega hladilnika.
Članek o tem projektu je bil v začetku
septembra objavljen v ugledni znanstveni reviji Nature Energy. Kot so sporočili s fakultete, je razvita naprava izdelana tako, da hladi in greje s pomočjo
raztezanja in krčenja kosa superelastične kovine. Ta nadomešča plin, ki ga
za svoje delovanje potrebujejo klasični
hladilniki. S tem poskušajo izboljšati
relativno nizko učinkovitost ter z uporabo okoljsko neoporečnega hladiva izničiti učinek tople grede.
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NEVERJETEN USPEH MOTOKROSISTA GAJSERJA
Slovenski ljubitelji in ljubiteljice motokrosa so se
septembra razveselili neverjetnega uspeha motokrosista Tima Gajserja. Le-ta je namreč osvojil naslov
svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. Gajser,
ki je postal svetovni prvak pri rosnih 19-ih letih, je
odlično nastopal celotno sezono in tako dosegel
največji uspeh slovenskega moto športa.

AMERIŠKA PRVA DAMA IMA SLOVENSKE
KORENINE
Oči svetovne javnosti so bile v začetku novembra
uprte v dogajanje okrog ameriških predsedniških
volitev. Zmagal je republikanski kandidat Donald
Trump, slovenska javnost pa se je ob tem z velikim
zanimanjem osredotočala na njegovo ženo Melanio
Trump. Prva dama ima namreč slovenske korenine.
Melania Trump (rojena Melanija Knavs) je bila rojena
leta 1970 v Novem mestu, odraščala pa je v Sevnici.
Že v najstniških letih je začela graditi uspešno kariero fotomodela, najprej v Evropi, kasneje v Združenih
državah Amerike, kjer je spoznala bodočega moža
Donalda Trumpa. Poročila sta se leta 2005.
Slovenski politični vrh se zavzema, da bi Slovenija še
bolj poglobila prijateljske odnose z ZDA, »navadni«
državljani pa pričakujejo, da bo »slovenska« prva
dama v Beli hiši prispevala k večji prepoznavnosti in
promociji države. Največ si od dejstva, da ima Trumpova slovenske korenine, obetajo v turizmu.

VESOLJSKA TEHNOLOGIJA ZANIMIVA TUDI ZA
SLOVENSKA PODJETJA
Slovenija je julija v Parizu podpisala sporazum o
pridruženem članstvu v Evropski vesoljski agenciji.
Sporazum slovenskim podjetjem omogoča razvoj
visokotehnoloških proizvodov z visoko dodano vrednostjo. Slovenski znanstveniki in raziskovalci se
iz leta v leto bolj uveljavljajo na področju vesoljske
tehnologije. Med njimi so tudi strokovnjaki iz podjetja Sinergise, ki so oktobra zmagali na mednarodnem tekmovanju s področja uporabe satelitskih
podatkov Copernicus Masters. Rešitev Sentinel Hub,
ki jo je ponudilo podjetje Sinergise, skrajša čas za
prikaz in uporabo satelitskih posnetkov z nekaj ur
na le nekaj sekund. Kot zanimivost omenimo, da bo
prvi slovenski nanosatelit v vesolje poletel prihodnje leto. Nanosatelit s podporo Evropske vesoljske
agencije snujejo strokovnjaki z Univerze v Mariboru
in podjetje SkyLabs, ki je specializirano za miniaturizacijo vesoljskih tehnologij.

PUTIN OBISKAL SLOVENIJO
V Sloveniji je poleti zelo odmevala novica o obisku
ruskega predsednika Vladimirja Putina. Putin se
je konec julija udeležil slovesnosti ob 100. obletnici postavitve Ruske kapelice pod Vršičem. V svojem govoru se je zahvalil Slovencem za ohranjanje
spomina na ruske vojake. Kot je poudaril, je kapelica postala simbol rusko-slovenskega prijateljstva,
skupnih teženj po miru in blagostanju, v njej pa se
vsako leto spomnijo na ruske vojake, ki jih je pred
stotimi leti pri gradnji ceste čez Vršič zasul plaz.
Po slovesnosti se je Putin s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem napotil še na Žale, kjer je
odkril spomenik padlim ruskim in sovjetskim vojakom med prvo in drugo svetovno vojno. Sledila je še
delovna večerja na Brdu pri Kranju.
Čeprav naj bi bil obisk Putina predvsem pietetne
narave, so se mnogi slovenski in tuji novinarji spraševali, ali bo imela Slovenija od obiska tudi gospodarske koristi.
junij 2017

KRAVJE MLEKO NE ŠKODI ZDRAVJU
Slovenski raziskovalci so bili dejavni tudi na področju prehrane. Raziskovalci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani
so namreč dokazali, da uživanje kravjega mleka, ki vsebuje
naravne estrogene, nima negativnih učinkov za zdravje. To
novico so v začetku avgusta sporočili iz ameriškega združenja, ki skrbi za razvoj mlečne industrije (American Dairy
Science Association).

OKOLJU PRIJAZNEJŠI NAČIN
RAZTAPLJANJA PLATINE
Mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom dr. Nejca
Hodnika iz Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na
Kemijskem inštitutu je odkrila
nov način raztapljanja platine.
Ta naj bi predstavljal za okolje
bistveno manj škodljiv proces
in pomeni velik korak k zelenim
rešitvam izrabe odpadkov ter
ohranjanju čistejšega okolja.
Članek o projektu in njegovih
rezultatih je bil oktobra objavljen v ugledni znanstveni reviji
Nature Communications.
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POLETELO LETALO NA VODIKOV POGON
Slovensko podjetje Pipistrel je v sodelovanju z nemškim nacionalnim
inštitutom za letalske in vesoljske tehnologije DLR naredilo hibridno
letalo s tehnologijo vodikovih celic. To je jeseni prvič poletelo, in sicer z letališča v Stuttgartu. Direktor Pipistrela Ivo Boscarol je ob tem
napovedal začetek nove dobe, ko bodo nove in čistejše pogone iskali
tudi za velika letala. Štirisedežno letalo namreč poganja vodik skupaj
s kisikom iz ozračja, med letom pa je edina emisija vodna para.

HOSTEL CELICA MED NAJBOLJŠIMI HOSTLI
Ljubljanski Hostel Celica se je uvrstil na seznam
desetih najboljših luksuznih mladinskih hotelov v
Evropi. Seznam je sestavil britanski Guardian. Hostel Celica je, kot ga opisuje časopis Guardian, "živahno mesto za bivanje z lastno umetnostno galerijo, odlično kavarno in restavracijo ter alternativnimi
prizorišči v starih skladiščih tik za njim". Zanimivo
je, da je stavba, kjer je danes Hostel Celica, več kot
sto let služila kot zapor. Prvi gostje so v njej prespali
leta 2003.
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NAPOVED GOSPODARSKE
RASTI
Organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj (OECD)
Sloveniji za letos napoveduje
gospodarsko rast v višini dveh
odstotkov, kar je 0,5 odstotne
točke več od junijske napovedi
in nad povprečjem OECD. Prihodnje leto naj bi se rast dvignila na 2,4 odstotka, kar je tudi
več, kot je OECD napovedala
junija, in sicer za 0,1 odstotne
točke. OECD tudi ocenjuje, da se
bo brezposelnost v Sloveniji zniževala. Po anketni metodi naj
bi bila brezposelnost v Sloveniji
letos 7,8-, prihodnje leto 7,1-odstotna, leta 2018 pa naj bi padla
na 6,9 odstotka.

NAJBOLJŠI ŠPORTNI KRAJ JE BLED
Bled je eden izmed najbolj znanih turističnih krajev v Sloveniji. Od novembra pa si lahko obetamo
še večjo prepoznavnost. Na svetovnem turističnem
sejmu v Londonu je bil namreč Bled razglašen za
najboljši športni kraj na svetu. Tretje mesto v isti kategoriji je zasedla Kranjska Gora.
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PO NAKLJUČJU NAŠLI IZGUBLJENI MOJSTROVINI
Iz Narodne galerije so novembra
sporočili, da so našli sliki Ptičar
in Prestar, ki ju je ustvaril baročni slikar Fortunat Bergantsta in
sta od druge svetovne vojne veljali za pogrešani. Obstajale so
le črno-bele reprodukcije iz leta
1922, ko sta bili sliki na ogled na
zgodovinski razstavi slovenskega slikarstva v Ljubljani, obstajal
pa je tudi podatek, da sta bili še
med drugo svetovno vojno v lasti
Jožefa Hudoverniga iz Ljubljane.
Sliki sta po naključju odkrila lastnika in se obrnila na sodnega
cenilca za barok dr. Ferdinanda
Šerbelja iz Narodne galerije, ki
se je takoj začela pogajati o odkupu slik. Kot pravijo v galeriji,
sodita sliki v nacionalno zbirko
in bosta po restavriranju vključeni v stalno zbirko. Ob tem poudarjajo, da gre za eno izmed
najpomembnejših odkritij v slovenski likovni umetnosti.

BORŠTNIKOV PRSTAN LETOS DARETU VALIČU
Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je upokojeni igralec
in dolgoletni član ansambla ljubljanske Drame Dare Valič.
Borštnikov prstan, najuglednejše slovensko priznanje za gledališke dosežke, podeljujejo od leta 1970. Dare Valič je bil rojen leta 1941 v Banjaluki. Med letoma 1961 in 1965 je na AGRFT študiral dramsko igro in leta 1991 tudi diplomiral. Valič je
odigral okoli 110 vlog. Od 1969 do 1971 je bil svoboden igralec.
V ljubljanski Drami se je redno zaposlil 1971. in ji ostal zvest
do upokojitve leta 2005. Valič je slovenski javnosti dobro znan
tudi s televizijskih zaslonov. Med drugim je igral v filmih To so
gadi in Poletje v školjki.

EDINSTVENA NAJDBA NA DONAČKI GORI
Na pobočju Donačke gore v Rogatcu so oktobra
odkrili prazgodovinsko arheološko najdišče. Gre za
ostanke naselbine iz začetka železne dobe, ki so
po ocenah arheologov edinstveni tudi v evropskem
prostoru. Po besedah vodje izkopavanja Boštjana
Odarja so najdbe stare približno 2.800 let in segajo v prelom iz bakrene v železno dobo. Zanimivo
je, da je bila gora v tem času poseljena na izjemno
strmem območju.

SENZACIONALNA SEZONA ILKE ŠTUHEC
Ilka Štuhec, trenutno najboljša slovenska alpska smučarka, ima za sabo senzacionalno
sezono 2016/2017. V njej je osvojila kar dva
mala kristalna globusa, in sicer v smuku in
alpski kombinaciji. V superveleslalomskem
seštevku je dosegla drugo mesto, prav tako v
skupnem seštevku vseh disciplin. Za piko na i
je februarja v St. Moritzu postala še svetovna
prvakinja v smuku.
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PRESTIŽNO EVROPSKO FINANCIRANJE ZA
PROJEKT S PODROČJA DRUŽBOSLOVNIH
ZNANOSTI IN HUMANISTIKE
Zgodovinarka Marta Verginella je na razpisu
Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) prejela
dva milijona evrov za raziskavo o vlogi in položaju žensk na območju Slovenije in v regiji v
prejšnjem stoletju. Petletni projekt z naslovom
Post-war transitions in gendered perspective:
the case of the North-Eastern Adriatic region
zajema regijo, ki sega onkraj slovenskih meja,
in sicer na avstrijsko Koroško, v Furlanijo-Julijsko krajino, na območje Hrvaške in Balkana.
Predmet analize bodo predvsem izključevanja,
onemogočanja in marginalizacija žensk. Gre
za prvi nagrajeni slovenski projekt s področja
družboslovnih znanosti in humanistike.

ROKOMETAŠI TRETJI NA
SVETOVNEM PRVENSTVU
Slovenska rokometna reprezentanca je konec januarja na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila
bronasto medaljo. Zgodovinski uspeh si je zagotovila potem, ko je v
tekmi za tretje mesto spektakularno premagala hrvaško reprezentanco. Neverjetno napeta tekma, v
kateri so skoraj ves čas vodili Hrvati, se je končala z rezultatom 31:30
za Slovenijo.

SLOVENSKI PRISPEVEK
K RAZVOJU CELIČNEGA
ZDRAVLJENJA VNETNIH BOLEZNI
Skupina slovenskih znanstvenikov
s Kemijskega inštituta je naredila korak naprej k naprednemu
biološkemu zdravljenju vnetnih
bolezni. Raziskovalci na Odseku
za sintezno biologijo in imunologijo so spremenili človeške celice
tako, da samostojno prepoznajo
vnetne procese v telesu in začnejo
proizvajati in izločati protivnetne
proteine kot zdravilo. Zaenkrat gre
za prototip in ne za neposredno
uporabno zdravilo. Čeprav je do
morebitne klinične rabe še dolga
pot, izvidi kažejo, da koncept deluje. Raziskava je bila objavljena
v znanstveni publikaciji Molecular
Therapy.

PRESENETLJIVO ODKRITJE SLOVENSKIH RAZISKOVALCEV
DIVJADI
Raziskovalci divjadi z Gozdarskega inštituta Slovenije, Visoke
šole za varstvo okolja in inštituta ERICo Velenje so v sodelovanju z italijanskimi kolegi z Univerze v Sassariju v raziskavi
razmnoževalnega potenciala srnjadi kot prvi v svetu ugotovili,
da ima lahko srna v enem leglu celo pet mladičev. To spoznanje je edinstveno, saj je do sedaj veljalo, da to ni mogoče.
Srne namreč praviloma polegajo enega ali dva, zelo redko tri
mladiče. Presenetljivo spoznanje so aprila objavili v ugledni
mednarodni znanstveni reviji European Journal of Wildlife Research. Ugotovitve raziskovalcev so zelo pomembne, saj jih bo
mogoče prenesti neposredno v vsakdanjo prakso upravljanja s
populacijami srnjadi.
RAZVILI OSEBNI MERILNIK ZA SPREMLJANJE STANJA
SRCA IN PAMETNO URO ZA STAREJŠE
Raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« (IJS) so razvili
prenosni medicinski pripomoček za trajno in natančno
spremljanje srčnega ritma SAVVY EKG. Mali EKG, težak
zgolj 22 gramov, podatke o stanju srca redno sporoča na mobilni telefon. Osebni merilnik je v svetovnem
merilu pomembna tehnološka inovacija za dolgotrajno spremljanje delovanja srca, so decembra lani
na predstavitvi povedali strokovnjaki z IJS. Naprava
namreč omogoča zgodnje odkrivanje težav, s tem pa
uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov. Uporabna je
tako za kronične bolnike, športnike, starejše kot tudi
za osebe z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo same
spremljati svoje počutje.
Januarja letos so raziskovalci IJS predstavili še eno inovacijo. Razvili so sistem IN LIFE, ki predstavlja prelomno izboljšanje skrbi za starejše v okviru novega
evropskega standarda. Osrednji del sistema je pametna ura, ki brezžično komunicira s sistemom ter skrbi
za udobje in varnost uporabnika.
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BORIS PAHOR DOBIL SVOJ KIP V TIVOLIJU
V Tivoliju so v začetku aprila odkrili spomenik izjemnemu tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. 103-letni pisatelj je ob odkritju kipa, ki stoji v neposredni bližini
spomenika Edvarda Kocbeka, Slovence pozval k spravi.
"Če bomo Slovenci najprej Slovenci in složni med seboj, potem bomo lahko tudi ponosni Evropejci in vredni državljani sveta,« je poudaril.
SKORAJ 1,2 MILIJONA EVROV ZA SLOVENSKE
KULTURNE ORGANIZACIJE
Del slovenskih kulturnih organizacij je na evropskem razpisu za Projekte sodelovanja za leto
2017 dosegel odlične rezultate. Od več kot 500
upravičenih prijav je bilo med 81 na evropski ravni izbranimi projekti uspešnih sedem projektov
manjšega obsega s slovenskim vodjo ter deset
slovenskih partnerjev. Slovenske kulturne organizacije bodo tako prejele nekaj manj kot 1,2
milijona evrov. Kot so povedali v Zavodu Motovila – Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, so
slovenske kulturne organizacije tokrat dosegle
svojevrsten rekord. Prej so bile namreč uspešne
s tremi oziroma največ štirimi vodji projektov,
tokrat pa kar s sedmimi.

ODKRILI BOGAT GROB KELTSKEGA
BOJEVNIKA
Ekipa arheološkega podjetja Arhos je pri
arheoloških raziskavah območja načrtovanega parkirišča ob brežiškem domu
starejših marca letos odkrila izjemno bogat grob keltskega bojevnika s pridanim
lončenim posodjem, železnim orožjem,
bronasto posodo in ostanki bojnega voza.
Slobodan Olić, vodja izkopavanj, je grob
umestil v 2. stoletje pred našim štetjem.

PREŠERNOVI NAGRADI LETOS METKI KRAŠOVEC
IN ALEŠU BERGERJU
Veliki Prešernovi nagradi za življenjski opus sta februarja letos prejela akademska slikarka Metka Krašovec in prevajalec Aleš Berger. Akademska slikarka
in grafičarka Metka Krašovec je prejela nagrado za
izjemen in prepoznaven slikarski opus, Aleš Berger
pa je prejel nagrado za življenjski prevajalski opus,
ki je impozantno avtorsko delo.
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NAJBOLJŠA KUHARSKA MOJSTRICA NA SVETU JE SLOVENKA
Ana Roš je januarja letos prejela naziv najboljše kuharske mojstrice
na svetu. Akademija 50 najboljših restavracij na svetu že od leta 2012
vsako leto izbere najboljšo kuharico na svetu. Slovenska kuharska
mojstrica Ana Roš iz kobariške Hiše Franko je ta laskavi naslov prvič
pripeljala v Slovenijo. Nagrada še dodatno utrjuje mesto Slovenije na
svetovnem kulinaričnem zemljevidu.
V PRVIH TREH MESECIH VEČ KOT
1,9 MILIJONA PRENOČITEV
Statistični urad Republike Slovenije je marca objavil podatke o
turističnih prenočitvah v prvem
trimesečju 2017. V marcu letos so
v turističnih nastanitvenih objektih našteli za sedem odstotkov
več turističnih prenočitev kot v
marcu 2016. Samo domači turisti
so ustvarili za kar 22 odstotkov
več prihodov in za 21 odstotkov
več prenočitev kot v marcu 2016.
V prvih treh mesecih letošnjega
leta so turisti skupaj ustvarili
več kot 1,9 milijona prenočitev.
Ključni trgi, od koder so prihajali
tuji turisti, ki so v marcu ustvarili
največ prenočitev pri nas, so bili
Italija (18 odstotkov), Avstrija (16
odstotkov), Nemčija (9 odstotkov), Hrvaška (8 odstotkov), Madžarska (5 odstotkov) in Srbija (4
odstotke).

18

Rodna gruda

SLOVENIJA NA LESTVICI
NAJBOLJ TRAJNOSTNIH
DRŽAV
Ugledni ameriški medij Travel+Leisure je maja na svoji
spletni strani objavil seznam
petnajstih držav, ki v letošnjem letu dosegajo najboljše rezultate pri promociji in
zavezanosti trajnostnemu
turizmu. Na lestvico najbolj
trajnostno usmerjenih držav
se je uvrstila tudi Slovenija. Pri Travel+Leisure so kot
trajnostni destinacij izpostavili presihajoče Cerkniško jezero in »dih jemajoče« Blejsko jezero.

svetovna dogajanja
POGLED NA

SLOVENIJA TUDI MED NAJBOLJ ROMANTIČNIMI DESTINACIJAMI
V letos izdani knjigi Najbolj romantične destinacije na svetu v založbi National Geographic se je znašla tudi zahodna Slovenija. Slovenija se je tako uvrstila na seznam sedemnajstih najbolj romantičnih destinacij, kjer lahko med drugim najdemo Benetke, belgijski
Brugge, grad Neuschwanstein in Rio de Janeiro.

junij 2017

Oči svetovne javnosti so bile od junija 2016 do
junija 2017 uprte predvsem v predsedniške volitve v
Združenih državah Amerike in Franciji, referendum o
izstopu Britancev iz Evropske unije, poletne olimpijske igre, teroristične napade, naravne katastrofe in
vojne razmere v Siriji. Maja letos pa je svet pretresel
še kibernetski napad globalnih razsežnosti.

Global Events – Timeline of Events
From June 2016 to June 2017, the world was focused on the presidential elections in the United
States of America and France, the British referendum on exiting the European Union, the summer
olympics, terrorist attacks, natural disasters, and
war in Syria. In May, the world was once again
shaken by a cyber attack of global proportions.
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BRITANCI ZA IZSTOP IZ EVROPSKE UNIJE
Britanski volivci so junija lani na referendumu podprli izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Izkazalo se je, da so imele javnomnenjske raziskave prav, ko so napovedale tesen izid. Za izstop
države iz Evropske unije oziroma tako imenovani brexit je glasovalo
skoraj 52 odstotkov volivcev. Britanski premier David Cameron je
zaradi tega napovedal svoj odstop, Škoti pa so že takoj začeli razmišljati o novem referendumu.

NA OLIMPIJSKIH IGRAH
NAJVEČ MEDALJ ZA ZDA
Lanski avgust so zaznamovale predvsem poletne
olimpijske igre v Riu de Janeiru. Tokrat so bile prvič v
Južni Ameriki. V 28 športnih
panogah je tekmovalo več
kot 11 tisoč športnikov iz 205
držav. Daleč največ medalj
so osvojile Združene države
Amerike (121), na drugem
mestu po skupnem številu
medalj se je znašla Kitajska
(70), na tretjem pa Združeno
kraljestvo (67). Slovenci so
se v domovino vrnili s štirimi
osvojenimi medaljami.

TERORISTIČNI NAPADI V EVROPI IN RUSIJI
V Evropi je zadnje leto ponovno minilo v
znamenju terorističnih napadov pripadnikov oziroma simpatizerjev skrajne Islamske države. Najhujši se je zgodil decembra
lani v Berlinu, ko je islamski skrajnež s tovornjakom zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu. Vsaj dvanajst ljudi je umrlo,
okrog petdeset je bilo ranjenih. Teroristični
napadi so se nadaljevali tudi v novem letu,
in sicer na Švedskem, v Parizu in Londonu. Žalostne novice pa so prihajale tudi iz
Rusije. V eksploziji na podzemni železnici
v Sankt Peterburgu marca letos je življenje
izgubilo enajst ljudi, okrog petdeset je bilo
ranjenih. Ruske oblasti so potrdile, da je
šlo za teroristično dejanje.
PAPEŽ OBISKAL AUSCHWITZ
Papež Frančišek je julija lani obiskal
koncentracijsko taborišče Auschwitz,
kjer je molil in se srečal z nekdanjimi taboriščniki. Frančišek je šele tretji papež, ki je obiskal to taborišče. V
okviru petdnevnega obiska Poljske
je na Svetovni dan mladih v Krakovu
pozval k sočutju do migrantov. Dejal je, da se milostno srce odpira in
izkazuje dobrodošlico beguncem in
migrantom. Papež Frančišek je sicer
katoličane že večkrat opozoril, naj se
držijo načel, ki jih uči religija.
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TRUMP PREMAGAL CLINTONOVO
Oči ameriške pa tudi svetovne javnosti so bile novembra lani uprte v volitve za predsednika Združenih držav Amerike. Republikanec Donald Trump je
premagal demokratko Hillary Clinton in postal 45.
predsednik ZDA. Republikanci so ohranili tudi večino v kongresu. Trump je v nagovoru po razglasitvi
zmage dejal, da je čas, da Amerika stopi skupaj, in
zatrdil, da bo predsednik vseh Američanov.
OD ORKANA, POPLAV, PLAZOV, SUŠE DO VOJN IN
LAKOTE
Zadnje leto so zaznamovale tudi naravne nesreče,
ki so terjale na tisoče žrtev. Silovit orkan Matthew je
jeseni pustošil preko zahodnega Atlantika. Najhuje
je bilo na območju Haitija, kjer je življenje izgubilo
vsaj 800 ljudi, uničenih je bilo na tisoče domov. V
štirih zveznih državah ZDA je zaradi orkana umrlo
deset ljudi. Orkanu so sledile še številne poplave, ki
so povzročile ogromno škode. Katastrofalne poplave so terjale več kot 500 življenj tudi v Severni Koreji.
Na začetku avgusta je poplavilo glavno makedonsko
mesto Skopje. Umrlo je 21 ljudi. S težavami zaradi
poplav so se maja letos soočali tudi po vsej Kanadi.
V zemeljskih plazovih, ki so aprila letos prizadeli jug
Kolumbije, pa je umrlo več kot 250 ljudi.
Združeni narodi so marca letos opozorili, da več kot
20 milijonom prebivalcev Jemna, Somalije, Južnega Sudana in Nigerije grozi lakota. Glavni vzrok za
hudo pomanjkanje hrane na tem območju so vojne,
nekatere države pa se spopadajo še s hudo sušo in
pomanjkanjem vode.

V SIRIJI KLJUB DOGOVORU NI MIRU
Varnostni svet Združenih narodov je konec
leta 2016 v New Yorku soglasno podprl dogovor o prekinitvi ognja v Siriji, ki so ga sirski
režim in uporniki dosegli ob podpori Moskve
in Ankare. Spopadi so se kljub dogovoru nadaljevali že v novem letu. Eden izmed hujših
napadov se je zgodil aprila, ko je v napadu
s kemičnim orožjem na Kan Šejkunu v Siriji umrlo več kot 80 ljudi. Združene države Amerike in njene zaveznice so sirske
oblasti obtožile, da so v napadu uporabile
bojni strup. Vlada je te navedbe zanikala,
obenem pa zatrjevala, da je bilo v vladnem
napadu zadeto skladišče, kjer so uporniki
hranili strupene snovi.

V FRANCIJI ZMAGAL MACRON
Emmanuel Macron, sredinski kandidat, je maja letos postal novoizvoljeni predsednik Francije. V drugem krogu predsedniških volitev se je pomeril
s skrajno desničarko Marine Le Pen.
Macron je dobil 66 odstotkov glasov,
Le Penova pa 34 odstotkov. Volilna
udeležba je bila 75-odstotna.

NAJHUJŠI KIBERNETSKI NAPAD DOSLEJ
Maja letos je svet pretresel največji kibernetski napad doslej. Napad z izsiljevalskim virusom je prizadel več kot 200.000 tarč v prek 150 državah. Virus
WannaCry je ob okužbi računalnika zašifriral vse
uporabnikove datoteke in v zameno za ključ, ki bi
jih dešifriral, zahteval v povprečju slabih 300 evrov
v digitalni valuti bitcoin. Strokovnjaki opozarjajo, da
se po svetu dogaja nov kibernetski napad, ki bi lahko tega celo zasenčil.
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Prekmurska ravnica je za večino Slovencev pokrajina, ki je »daleč« in jo redko obiščemo, če že nimamo tam sorodnikov ali prijateljev. Ko pa se odločimo za potep po tem delu Slovenije, ugotovimo,
kakšne lepote skriva.
Pokrajina ob Muri je del Panonske nižine. Predel,
ki leži preko Mure, imenujemo Prekmurje in se deli
na gričevnati in ravninski del. Krajinski park Goričko
je najseverneje ležeča slovenska pokrajina, ki se
od državne tromeje med Slovenijo, Madžarsko in
Avstrijo spušča v ravninski svet (Ravensko, Dolinsko) južnega Prekmurja, preko Mure pa prehaja v
gričevnat svet Slovenskih goric.

V

V preteklosti so bili gospodarji avstrijski, hrvaški in
madžarski plemiči. Pod njihovim vplivom se je del
pokrajine nagnil na protestantsko stran. Najbolj
znan prekmurski protestant je Štefan Kuzmič, ki je
Sveto pismo prevedel v prekmurščino. Kljub pritiskom se je v pokrajini ohranil prekmurski dialekt.
Skupinska imena krajev na "ci" - Šalovci, Martjanci,
Beltinci, Odranci, Križevci itd.- pa kažejo na najbolj
pristen slovanski izvor.
Pomurje je bilo dolga stoletja znano po tipičnih s
slamo kritih nizkih panonskih hišah. Za številne družine pa v njih ni bilo dovolj prostora, zato so nekoč
množično odhajali na delo v tujino.

Prekmurje
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GRIČKI IN RAVNICA

Žal so tudi plavajoči mlini na Muri že zgodovina, kajti
v preteklosti je reka poganjala sto mlinov, danes pa
od starih rečnih mlinov obratuje in je za obiskovalce
odprt le še Babičev mlin pri Veržeju. Postavljen je
na bregu in ima v reki le mlinsko kolo. Z veseljem
pa prodajo rženo, pšenično, ajdovo in še kakšno
moko tudi naključnim obiskovalcem. Novi plavajoči
mlin na Muri so postavili v Ižakovcih, ob obali Otoka
ljubezni, saj so bili mlini in ljubezen vedno tesno
povezani.

prekmurje
Prekmurje, Hills and Plains
To many Slovenians, the Prekmurje Plain is “distant”
they rarely visit it unless they have friends or family
there. However, the beauty it hides makes up for an
almost mandatory trip to the North-Eastern part of
Slovenia. The landscape alongside the Mura river is
a part of the Pannonian Plain and is called Pomurje, while the part across the Mura river is called
Prekmurje and consists of hills and flat parts. The
Goričko Regional Park is the most northerly region in
Slovenia, connecting the Slovenian-Hungarian-Austrian border to the lowlands of the Prekmurje region
and the hill-sprinkled landscape of Slovenske gorice.

Jasmina Ilič Draković

školjk, več kot 1000 vrst hroščev in metuljev in več
kot 6000 različnih vrst rastlin.
Za obiskovalce so privlačna tudi številna zdravilišča. Zdravilne vode privrejo na dan v Radencih (radenska), Banovcih, Moravcih pa tudi v Lendavi in
drugod.
V Prekmurju pa ne primanjkuje niti žlahtne kapljice. Najbolj znana vinorodna pokrajina so Radgonsko–kapelske gorice na štajerski strani Mure z
vinsko kletjo v Gornji Radgoni.
V prvi polovici septembra so letos že sedmič po
vrsti organizirali Festival prekmurske gibanice in
šunke v Murski Soboti, ki je kulturno, gospodarsko
in politično središče pokrajine. Na gradu v Murski
Soboti so obiskovalce razvajali gostujoči in doma-

Štorklje, simbol Pomurja, se v pokrajino še vedno
vračajo. Nasploh je to slovenska pokrajina z najbogatejšo favno. Ob Muri je bilo registriranih okrog
30 vrst sesalcev, 200 vrst ptičev, 8 vrst plazilcev, 15
vrst dvoživk, več kot 40 ribjih vrst, 100 vrst polžev in
junij 2017
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či kuharski mojstri. Poleg bogate
kulinarične in vinske ponudbe
je v tem času na ogled razstava
prekmurske gibanice in šunke ter
izveden prikaz priprave prekmurske gibanice, ene od kulinaričnih
posebnosti te pokrajine. Potekajo
tudi otroške kulinarične delavnice, poskrbljeno je za bogat kulturni program (otroški glasbeni
program, nastopi folklornih skupin in ljudskih pevcev).
Lončarstvo je bilo še pred pol stoletja najbolj razširjena rokodelska
obrt v Prekmurju. Ilovnata zemlja
je bila v določenih delih pokrajine
vir osnovne surovine. Ponekod je
v posamezni vasi delovalo tudi
več deset lončarjev. Najbolj znane vasi po številnih lončarjih so
bile Filovci, Kobilje, Bogojina, Tešanovci, Lončarovci, Sebeborci ...
Danes lahko podrobneje spoznate lončarsko obrt samo še v Lončarski vasi v Filovcih in v Pečarovcih na Goričkem.

Svoj pečat pa je v Prekmurju pustil tudi znani slovenski arhitekt
Jože Plečnik. V vasi Bogojina stoji
cerkev Gospodovega vnebovhoda, ki jo imenujemo tudi »Bela
golobica« Prvotna cerkev je na
istem mestu stala že v 14. stoletju in zaradi gotskih značilnosti
spada v t.i. prekmursko skupino
gotskih cerkva. Med leti 1925 in
1927 so jo na pobudo Ivana Baše,
takratnega župnika iz Bogojine,
preoblikovali po načrtih Jožeta
Plečnika. Le-ta je od prvotne ideje o mogočni cerkvi načrte spremenil in staro cerkev ohranil ter
jo nadgradil z lastnimi elementi.

BUČNO

Ob starem glavnem vhodu je postavljen mogočen že od daleč najbolj opazen valjast stolp-zvonik z
značilnimi Plečnikovimi arhitekturnimi oblikami, na vrhu valja pa
je razgledna terasa.

kulinarična posebnost Slovenije

Od sakralnih objektov velja obiskati še Župnijsko cerkev sv. Martina v naselju Martjanci, ki stoji na
severozahodnem delu Prekmurja. Prva romanska cerkev se omenja leta 1366. Sedanjo je leta 1392
zgradil in poslikal Janez Aquila iz
Radgone.
Vredna ogleda pa je tudi Rotunda,
ki stoji na valovitem terenu Goričkega, na robu vasi Selo. Verjetno
so jo zgradili v 13. stoletju. Razpoznamo lahko valjasto cerkveno
notranjščino s plitvo kupolo in rekonstruirano polkrožno apsido na
vzhodni strani.
Veliko je zanimivosti Prekmurja,
ki nam je z novo avtocesto vendarle bliže, in nam ponuja lepo
doživetje tega dela naše dežele. Našteli smo jih le nekaj, zato
obiščite in odkrijte Prekmurje!

Za Prekmurje je znana črna keramika, ki ni glazirana in je po
navadi skoraj brez vzorcev. Izdelovali pa so predvsem uporabno
posodo: krožnike, vrče, pekače
– najbolj pa so znane pütre, za
shranjevanje bučnega olja, vode,
kisa …
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olje

Ena od posebnosti te cerkve pa je,
da je raven hrastov strop okrašen
z lončenimi izdelki domačih lončarjev iz Bogojine in Filovcev.

Na območju Štajerske in Prekmurja je tradicija pridelave oljnih buč in
predelave bučnih semen v bučno olje znana že od 18. stoletja. Danes
je bučno olje naših krajev petnajsti slovenski izdelek z zaščitenim
geografskim poreklom, ki je registriran pri Evropski komisiji v Bruslju.
Sorte bučnih semen za predelavo v štajersko prekmursko bučno olje
niso predpisane, morajo pa ustrezati predpisani kakovosti.

B

Bučno olje vsebuje predvsem trigliceride in rastlinske sterole, beljakovine, minerale, zlasti kalcij, fosfor
in železo ter nenasičene maščobne kisline in mnoge
vitamine, med njimi največ vitamina A1, B6, C, D in
še posebno veliko vitamina E. Ta in rastlinski steroli
kot antioksidanti zavirajo procese staranja, varujejo ožilje, zmanjšujejo verjetnost srčnih napadov ter
nastanka rakavih obolenj. Hladno stiskano bučno
olje je lažje prebavljivo, bolj prefinjenega okusa in
nežnejše barve, ki je predvsem temno zelena ima pa
tudi nežen rastlinski vonj.
Čeprav so ga tudi na območju, kjer ga pridelujejo,
še pred nekaj desetletji uporabljali predvsem za
pripravo solat in skute, danes ni več tako. Zaradi
izjemnega okusa, vonja, barve in gostote je postalo
prava specialiteta. Z njim lahko pripravimo številne
odlične jedi, hladne predjedi, juhe, namaze, zabelimo testenine, uporabimo v glavnih jedeh in, seveda,
v nepogrešljivih solatah. Z malo domišljije in kulinaričnega znanja pa ga lahko uporabimo tudi v sladicah, skupaj s sadjem, čokolado in celo v kombinaciji
s sladoledom.
Za številne prebivalce Štajerske in Prekmurja je pridelava lastnega bučnega olja del družinske tradicije, saj hodijo družinski člani po več desetletij v isto
oljarno in tudi pomagajo pri samem procesu pridelave tega okusnega črnega zlata.
Recept za skutin namaz z bučnim oljem in bučnimi
semeni smo prevzeli s spletne strani
www.gurman.eu.
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prekmurje
Pumpkin Oil
–Slovenian Cuisine Specialty
In Styria and Prekmurje, the
tradition of growing pumpkins and producing pumpkin oil from their seeds has
been around ever since the
18th century. Today, pumpkin oil is the 15th product on
the list of Slovenian products
with a designation of geographic origin, registered at
the European Commission in
Brussels. Though the varieties of pumpkins used in the
production of pumpkin oil are
not prescribed, they must still
comply with the perscribed
quality.
Jasmina Ilič Draković

Ta skutin namaz imenujemo tudi koroška skuta.
Sestavine:
200 g polnomastne skute
1 žlica kisle smetane ali 1 žlica gostega jogurta
1 žlica bučnega olja
1 žlica bučnih semen
Sol
Priprava:
Bučna semena drobno sesekljamo, v skledo s semeni dodamo skuto, po potrebi jo zdrobimo z vilicami, dodamo ji kislo smetano ali jogurt, če želimo
manj mastno različico, bučno olje in sol ter dobro
premešamo. Postrežemo skupaj s polnovrednim
kruhom s semeni.
Ponekod v skuto vmešajo tudi žlico ali dve drobno
sesekljane čebule za bolj pikanten okus.
Še nasvet za nakup dobrega olja: najboljše bučno
olje je zelenkaste barve, rumenkasto je bilo med stiskanjem premalo segreto, rjavo pa preveč.
Pa dober tek!
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nasmejani Plecnik

NA BRIONIH

Slovenski arhitekt Jože Plečnik je s svojimi
stvaritvami pustil neizbrisen pečat na Dunaju, v
Pragi, predvsem pa v rodni Ljubljani. V Plečnikovem letu 2017, ko obeležujemo 60. obletnico
smrti in 145-letnico rojstva tega velikega mojstra, smo obiskali Plečnikovo hišo v Ljubljani in si
pod vodstvom Marijana Ruperta iz NUK ogledali
razstavo Plečnik na Brionih. Na njej je mogoče
videti tudi do sedaj neznane fotografije Plečnika
med obiskom brionskega otočja, kjer je zaključeval svoj zadnji v celoti dokončani projekt, vrtni
paviljon za Tita.
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Edita Žugelj
Foto: Jasmina Ilič Draković

Legacy of Jože Plečnik
With his creations, the Slovenian architect Jože
Plečnik has left an indelible mark on Vienna,
Prague, and his hometown Ljubljana. In Plečnik’s
year 2017, 60 years have passed since the death
and 145 since the birth of this great man. To mark
the occasion, we visited Plečnik’s house in Ljubljana where Marijan Rupnik from the National and
University Library showed us the exhibition entitled Plečnik and the Brijuni Islands (Plečnik na Brionih). The exhibition includes never-before-seen
photographs of Plečnik’s visit to the Brijuni Islands,
where he finished his last project – a garden pavilion for President Tito.
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V hiši na Karunovi ulici je mojster arhitekt Jože Plečnik do pozne starosti v zasebnosti živel odmaknjeno
in samosvoje življenje. V njej je danes pod okriljem
Muzeja in galerij mesta Ljubljane na ogled Plečnikova zbirka, ki je bila leta 2009 razglašena za
spomenik državnega pomena. Po celoviti prenovi kompleksa Plečnikove hiše med letoma 2013 in
2015 so v njej zaživeli nova stalna razstava Plečnik,
novi prostori za občasne razstave, študijski center,
Plečnikova učilnica za pedagoške in andragoške
programe ter muzejska trgovina z izborom oblikovalskih izdelkov in publikacij. Poleg naštetega si je
moč ogledati tudi prizidek, v katerem je Plečnik prebival in kjer so še danes ohranjeni dragoceni izvirni
umetnikovi ambienti z opremo, osebnimi predmeti,
predstavljeni so tudi glinasti, mavčni in leseni modeli različnih projektov, Plečnikova osebna knjižnica
in risarsko orodje.
RAZSTAVA PLEČNIK NA BRIONIH
Pri nastanku razstave o gradnji vrtnega paviljona na
Brionih, leta 1956, je Plečnikova hiša sodelovala z
Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK). Avtorja
razstave sta Marijan Rupert in Žiga Cerkvenik. Kot
je povedal Rupert, vodja Zbirke rokopisov, redkih
in starih tiskov v NUK, je namreč umetnostni zgo-

dovinar dr. Lojze Gostiša tej knjižnici pred časom
daroval obsežno zbirko iz svojega osebnega arhiva,
ki je tako postala dostopna javnosti. Poleg gradiva,
ki dokumentira njegovo življenje in delo, vsebuje
Gostišev arhiv tudi zanimivo in pomembno gradivo o njegovih življenjskih sopotnikih, prijateljih in
znancih, s katerimi je sodeloval. »Najbolj dragocen
del arhiva se nanaša na zadnje obdobje življenja in
ustvarjanja arhitekta Jožeta Plečnika,« pripoveduje
Rupert. »Dr. Gostiša je namreč osebno pripomogel
k uresničitvi zadnjega Plečnikovega projekta, vrtnega paviljona na Brionih. V arhivu najdemo prepise
Plečnikove korespondence, popolno fotodokumentacijo njegove arhitekture po Evropi, od Dunaja in
Prage do Ljubljane, pa različnih projektov, izjemno
dragoceno gradivo za paviljon, ter širši javnosti do
sedaj neznane fotografije.« Lojze Gostiša Plečnika
pred letom 1955 sicer ni osebno poznal, a je vedno
občudoval njegovo delo. Po njegovi smrti je postavil
prvo pregledno razstavo v Narodni galeriji in pozneje
veliko prispeval k popularizaciji arhitekta. Arhiv fotografij, ki je nastal ob Plečnikovih obiskih in postavitvi paviljona na Brionih, je zanimiv in pomemben
dokument Plečnikovega zaključnega ustvarjalnega
obdobja, hkrati pa so to zadnje posnete Plečnikove
podobe pred njegovo smrtjo januarja 1957. Mojster
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čas do smrti ostal neomajen – kot velik umetnik in
moralno nesporna osebnost je tako v življenju kot v
stroki vedno vztrajal pri svojih načelih, ki so bila popolnoma neodvisna od aktualne ideologije in družbenih razmer.« Plečniku naj bi kot eden najbolj očitnih zgledov pri snovanju paviljona služil Teodorikov
mavzolej v Ravenni, ki s svojo klesano kupolo sodi
med klasične primere poznoantične arhitekture.

se je nerad fotografiral, zato so njegove zadnje fotografije še toliko dragocenejše, na njih pa je običajno
resnobni profesor videti sproščen in nasmejan.
ANTIČNI PAVILJON ZA TITA
Kot je povedal Rupert, so bili Brioni, skupina otočkov ob zahodni obali istrskega polotoka, naseljeni že
v obdobju antike, na njih so številne ostaline iz rimske dobe. Konec 19. stoletja so spet postali zanimivi
kot mondeno letovišče avstrijske državne administracije. V tem času je na otoku nekaj stavb nastalo
tudi po načrtih arhitekta Maksa Fabianija. Po drugi
svetovni vojni so Brione spremenili v letno rezidenco za predsednika Tita in povojno jugoslovansko
politično nomenklaturo. V ta namen so želeli dati
prostoru novo vsebino, tudi s postavitvijo primerne
arhitekture. »Celotno zgodbo lahko rekonstruiramo
na podlagi Gostiševih dnevniških zapiskov in pričevanja,« pripoveduje Rupert. »V začetku leta 1955 se
je Gostiša po priporočilu organizacije Zveze slovenskih borcev oglasil pri Plečniku s prošnjo, da bi pripravil načrt za vrtni paviljon, ki so ga želeli podariti
predsedniku Titu. Plečnik se je naročila iskreno razveselil. V povojnem času kljub statusu profesorja na
ljubljanski fakulteti za arhitekturo namreč ni prejel
veliko naročil za nove projekte. V tedanji novi socialistični družbi je njegova arhitektura veljala za malce staromodno. Plečnikovi odnosi z novo oblastjo so
bili sicer korektni, a zadržani. Njegov položaj je ves
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Kot meni Plečnikov izvrstni poznavalec dr. Damjan
Prelovšek, je velikega arhitekta pri tem naročilu
navduševala tudi možnost, ki je do takrat še ni imel,
da bi namreč svojo arhitekturo prvič postavil v sredozemskem okolju, česar si je kot velik ljubitelj antične kulture vedno želel. Njegova dela so v glavnem
postavljena v osrednji Evropi, neposredna bližina
Jadranskega morja pa bi ga simbolično povezala z
izvorom evropske, antične grške in rimske arhitekture. Zato, kot pravi Prelovšek, lahko razumemo,
da je triinosemdesetletni umetnik z veseljem sprejel Gostiševo povabilo in ga tudi, kot je sam dejal, z
vso predanostjo izpolnil. Nekoliko je tudi upal, da
bo ob tej priliki morda srečal Tita, ki ga je imel za
pomembno zgodovinsko osebnost. Vendar jugoslovanskega predsednika med Plečnikovima obiskoma
Brionov leta 1955 in '56 ni bilo v rezidenci, se je pa
arhitekt seznanil z njegovim kakadujem Kokijem.
Plečnika so na Brionih sprejeli s primernim ceremonialom. Vozil se je na kočiji z vprego lipicancev,
spremljali pa so ga arhitekt Vinko Glanz, direktor
Brionov ter Lojze Gostiša.
Plečnikov paviljon danes stoji v protokolarnem, za
javnost zaprtem delu Brionov. Ohranil se je tudi leseni model paviljona po načrtih, ki so bili realizirani.
Arhitekt Tone Bitenc ga je spremenil v lestenec, ki
še danes visi v stranski sobi gostilne Plečnikov hram
v Križankah.

Dragica Novak Štokelj, magistra
znanosti, profesorica slovenščine
in italijanščine, pesnica in aforistka, je zadnjih 25 let preživela
v Rimu, Madridu in Bruslju, ki
je še vedno njen drugi dom. Kot
žena nekdanjega slovenskega
diplomata se je veliko gibala v
diplomatskih krogih, poučevala
slovenščino v evropskih institucijah, zadnja leta pa večino svojega
časa namenja pisanju poezije,
izobraževanju v alternativnih metodah zdravljenja in astrologiji ter
se uči plesati flamenko. Z njeno
zadnjo pesniško zbirko Ljubezni
brez doma se je rodilo tudi njeno
umetniško ime Dragica Čarna.

Edita Žugelj
Foto: osebni arhiv

ljubezni brez doma

DRAGICA ČARNA IN NJENE

R

znani Slovenci

Rodila se je v Prekmurju, ko je bila stara 12 let, pa se je družina preselila na Dolenjsko. Gimnazijo je obiskovala v Ljubljani, kjer je kasneje tudi študirala slovenščino in italijanščino.
V tujino se je v želji po spoznavanju sveta, umetnosti in nadaljnjem učenju jezikov odpravila že takoj po diplomi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena prva zaposlitev
je bila na rimski univerzi La Sapienza, delala je tudi na italijanski radioteleviziji RAI, prevajala je slovenskim politikom.
Po vrnitvi v Ljubljano je nekaj let delala na gimnaziji Ledina,
potem se je poročila in ko je mož postal slovenski veleposlanik v Španiji, z družino odšla v Madrid. Na tamkajšnji Univerzi
Complutense je imela za študente slovanskih jezikov cikluse
predavanj o slovenski literaturi in jeziku. Zadnja leta je drugi
dom družine v Belgiji, Dragica pa živi med Brusljem, Madridom in Slovenijo, kjer ima sorodnike. Intenzivno skrbi za to,
da tudi otroka ohranjata stik s slovenskim jezikom in svojimi
koreninami, čeprav nista nikoli obiskovala slovenskih šol.

naslov????
Dragica Novak Štokelj is a teacher of
Slovenian and Italian, a poet, and an
aphorist who has spent the last 25
years living in Rome, Madrid, and Brussels, considering the last-mentioned
to be her second home. Being the wife
of a former Slovenian diplomat, Štokelj
has been extensively involved in the
diplomatic sphere and has taught the
Slovenian language in European institutions. For the last couple of years,
she has been dedicating the majority
of her time to writing poetry, learning about alternative medicine and
astrology, and dancing flamenco. Her
pen name Dragica Čarna stems from
her last collection of poetry entitled
Ljubezni brez doma (Loves Without
Home).

LJUBEZNI BREZ DOMA
Dragica ves čas piše pesmi in je v zadnjih desetih letih objavila pet zbirk s poezijo in aforizmi. Prve štiri je izdala v soavtorstvu, z izidom povsem njene, zadnje pesniške zbirke Ljubezni
junij 2017
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brez doma, v kateri so pesmi v petih jezikih, pa se je rodilo tudi njeno umetniško ime Dragica Čarna. In zakaj naslov
Ljubezni brez doma? »To so ljubezni, ki skozi čas iščejo svoj
domači naslov, hišno številko, da se prizemljijo,« pojasni pesnica. »Brez stalne rezidence smo begunci in na nek način so
te pesmi begunke modernega časa, nikjer niso doma. Tako
kot se tudi jaz po vseh letih, preživetih v Rimu, Madridu in
Bruslju ne čutim nikjer več doma, dom je v meni. Te ljubezni
so metafora mene, metafora vseh tistih ljubezni, ki skozi čas
niso našle svojega doma. So prišle in odšle, a so ostale doma
v meni, niso se pa udejanjile v življenju.«
V zbirki Ljubezni brez doma je 95 pesmi v slovenščini, nekatere pa so tudi v španščini, italijanščini, francoščini in angleščini, vseh skupaj 166. Zanimivo je, da so številne v izvirniku
nastale v tujem jeziku, največ jih je v španščini. »Tujih jezikov
sem se učila zaradi literature in poezije. Želela sem brati originale, ne prevodov, ki so lahko zelo drugačni. Skozi materinščino sem si želela začutiti utrip pesnika, umetnika, zato
sem se jezikov učila z ljubeznijo,« pripoveduje Dragica. »Od
trinajstega leta naprej sem se učila italijanščine, v študijskih
časih me je povsem posrkala vase, bila sem zaljubljena v italijansko kulturo in literaturo. Potem pa me je med bivanjem
v Madridu še bolj očarala Španija s flamenkom, španščina
mi govori skozi ta ognjeni ples in je tako intimno postala
moj jezik. Tudi v Bruslju z drugimi več kot francosko govorim
špansko, hodim namreč na vaje flamenka in vsi moji najboljši prijatelji so Španci. Ker so bili radovedni, kaj piše njihova
prijateljica, so me prosili, naj napišem kaj še zanje, v njihovem jeziku.« Tako so njene pesmi nastajale tudi za španske,
italijanske in druge prijatelje, za ljudi, ki so se je dotaknili in
ki se jih je dotaknila. Za pesniško zbirko Ljubezni brez doma
je vse prevedla oz. prepesnila v slovenščino.«
Pesmi v zbirki so razdeljene na štiri dele: pesmi Sonca, Lune,
Lilith in Venere. Vsako pesem uvedejo trivrstični verzi, ki jih je
Dragica poimenovala poigravanja in so posvečeni različnim
ljudem, ki jih je srečevala na življenjski poti. Tudi oblikovno je
zbirka lepa in dovršena, saj jo dopolnjujejo posebne energetske slike Božidarja A. Koleriča. Naslovnica in podoba na prvi
strani sta nastali posebej zanjo.
PESNENJE JE TUDI ZDRAVLJENJE
Dragica si je vedno želela tudi zdraviti. En del te želje se
uresničuje skozi pisanje pesmi in samozdravljenje, ki ga
sprožijo, drugi del pa je posvečen izobraževanju v alternativnih metodah zdravljenja in astrologiji, s katerimi pomaga
drugim. »To so darovi, ki jih imamo in s katerimi pridemo na
svet. In potem se v nekem trenutku v našem življenju znajdejo ljudje, ki vse to prebudijo,« pravi Dragica. V reiki jo je
uvedla njena pokojna prijateljica Ajra Pogačnik, tudi sama se
je veliko in se še izobražuje. Kot pravi, se je z lahkoto odrekla profesuri, poučevanju v šolah, da lahko svoj čas posveča
bolnim, ljudem, ki jo prosijo za pomoč. Tudi vsakič, ko pride v
Slovenijo, Dragico čakajo sorodniki in prijatelji, da se jim pos30
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Muzej na prostem Rogatec, ki leži ob vznožju Donačke gore, je največji tovrstni slovenski muzej.
V njem je predstavljeno srednještajersko ljudsko
stavbarstvo subpanonskega tipa. Obiskovalci si
lahko ogledajo več stavb, značilnih za območje Obsotelja v času od 19. do sredine 20. stoletja, pestra
programska dejavnost muzeja pa omogoča, da
kulturno dediščino tudi dejansko doživijo. Muzej je
razglašen za kulturni spomenik državnega pomena,
leta 1997 pa je bil nominiran tudi za evropski muzej
leta.

veti. Vse to, pesnenje, plesanje flamenka
in zdravljenje Dragico izpolnjuje. »Na svetu smo zato, da najdemo in živimo svoje
poslanstvo,« pravi. »Ko plešem flamenko,
se povsem v stiku s sabo, pozabim na čas
in vse skrbi in sem srečna. Z ljubeznijo
pišem in zdravim in tudi pesniško zbirko
sem pripravila z ljubeznijo. To, kar dajemo,
to se nam vrača.«
Dragica Čarna ves čas življenja na tujem
neguje svoje slovenske korenine. V Parizu
živeči Evgen Bavčar, znani slovenski filozof, fotograf in pisec, prejemnik francoskega priznanja vitez legije časti, je o njej
zapisal: »Ne izgublja, kljub okusu sveta,
svoje identitete v slovenski besedi. Četudi
je ta Beseda včasih zakrita v špansko, italijansko obleko, je njena izvorna podoba
tista, v kateri se rojeva, in ta je slovenska.
Tudi še tako močan hrup sveta je ne zmore
utišati, ampak ji daje samo močnejšo, širšo in resničnejšo konotacijo …«
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Prva in hkrati osrednja stavba, ki so jo domači
zanesenjaki leta 1981 prenesli na območje današnjega muzeja, je Šmitova hiša. Gre za stanovanjsko
hišo subpanonskega tipa z začetka 19. stoletja.
Kot pojasnjuje Nives Brezovnik z Zavoda za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec, je hiša pripadala Šmitovi
družini iz Tlak. V njej se je rodil in odraščal znani
slovenski pesnik, prevajalec in urednik Cicibana
Jože Šmit.

H

Rogatec Open-Air Museum – Experience Our Heritage
Rogatec Open-Air Museum, located at the foothills
of Donačka Gora, is the largest open-air museum in
Slovenia. Focused on the sub-Pannonian folk architecture of central Styria, it includes multiple buildings typical of the Obsotelj region from 19th to mid20th century. The diverse thematic activities enable
the visitors to experience the cultural heritage on a
more personal level. The museum has been named
named national cultural monument and in 1997
nominated for the European museum of the year.
The first and, at the same time, central building
called Šmit’s House was transported to the current
location of the museum by local enthusiasts in 1981.
It is a residential sub-Pannonian-type house form
the beginning of 19th century. As Nives Brezovnik
from the Institute of Culture, Tourism, and Development explains, the house used to belong to the
Šmit family from Tlake. From this very same family
spawned the famous Slovenian poet, translator, and
editor of Ciciban, Jože Šmit.
Jerica Potočnik
Foto: Jerica Potočnik

muzej na prostem

ROGATEC

prostor, kjer lahko doživimo lastno izkušnjo dediščine
HIŠE SO BILE SKROMNE IN PRAKTIČNE
Hiša je zgrajena iz lesa. Tla so ilovnata, streha pa
je prekrita s slamo. V osrednjem dnevnem prostoru stoji steber, na katerem je izrezljana letnica 1816.
Steber krasi tudi lepa rozeta. »Le-to je izrezljal tesar, potem ko mu je kmet plačal za opravljeno delo.
To je bil pečat, ki je potrjeval, da je delo končano
in da so obveznosti poravnane. Ljudje so verjeli, da
jih ta znak varuje in jim prinaša blagostanje, zadovoljstvo,« pripoveduje Brezovnikova. V osrednjem
bivalnem prostoru oziroma »hiši« leži skromna
postelja, kjer sta spala gospodar in njegova žena, v
enem kotu stoji krušna peč, pod »bogkovim kotom«
pa miza, kjer se je v času obedov zbrala vsa družina.
Za obiskovalce je zanimiva polica, namenjena dragocenim predmetom, kot so razna orodja, krožniki

in gospodinjski ter lepotilni pripomočki. Hiša ima še
majhen »štiblc«, kjer so spali stari starši in otroci,
črno kuhinjo, »malo hišo« oziroma dekliško sobo
ter »hramucl«, ki je bil namenjen shranjevanju živil.
»Dekliška soba ima posebna vrata, ki močno škripajo. Starši so tako slišali, kdaj gredo dekleta ven in
kdaj se vrnejo. Na okencih so nameščeni železni križi, zato da fantje niso mogli prilesti v sobo,« smeje
pojasnjuje Nives Brezovnik.
OD GOSPODARSKEGA POSLOPJA, SVINJAKA,
KOZOLCA DO VODNJAKA
V muzeju si lahko ogledamo tudi gospodarsko poslopje z vinsko kletjo in hlevom. V njem so razstavljeni različno orodje in naprave, kot so mlin za
mletje sadja, brusni kamen na nožni pogon, preša,
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MUZEJSKA MREŽA
Slovenska turistična organizacija. Vsak četrtek in soboto med 15. in 17.
uro v muzeju potekajo doživljajske delavnice za posameznike in družine. Obiskovalci lahko pečejo kruh, se udeležijo plesne, glasbene, čebelarske, kamnoseške, kovaške ali zeliščarske delavnice. Za otroke je
posebej zanimiva delavnica z Rogatkom, zelenim škratom, ki v muzeju
varuje dediščino.

muzejska mreza

V okviru programov za skupine na Rokodelskem centru na Dvorcu Strmol vsako nedeljo med 15. in 17. uro potekajo steklarska in lončarska
delavnica, ročno tkanje, pletenje iz ličja in šibja, polstenje in šivanje.
Muzej zainteresiranim ponuja resnično veliko različnih delavnic in doživetij, kot so »Žulike moje babice«, »Moj dedek rokodelec«, »Stara
mama/stari ata so mi povedali«, »Med plemiči in kmeti«, »Izlet v Rogatec«, »Po steklarski poti« in »Na zeliščnem vrtu«. Delavnice in programi so podrobneje opisani na spletni strani www.rogatec.si.
MUZEJ SKRBI ZA PRENOS ZNANJA
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec vsako leto organizira štiri večje prireditve. To so pravkar minuli Zeleni festival Rogatec, kjer
muzej ponuja sadike s svojega zeliščnega vrta, ki je pod ekološko kontrolo, junijska Poletna muzejska noč na Dvorcu Strmol in decembrska
Praznična tržnica Rogatec v Kulturnem domu Rogatec. Izredno zanimiva in zelo obiskana je prireditev Likof na taberhi (22. julij). Gre za
etnografsko prireditev, na kateri izbirajo najboljšo sirovo zavihanko,
osrednja točka pa je prikaz mlačve.
»telege« oziroma jarem, »šajtrga« oziroma lesena
samokolnica. Zanimiva je tudi posebna naprava,
imenovana »gepel«. Napravo je poganjala vprežna
živina. Kmetje tako pšenice niso več mlatili »na
roke«. S tem pa so si delo bistveno olajšali. V bližini poslopja se nahajata poljsko stranišče in gnojišče. »Štalunci« oziroma svinjak stoji med hlevom
in kozolcem. Stavba je posebna zaradi nesimetrične
dvokapne strehe, krite s slamo. Seveda pa tudi brez
kozolca ni šlo. V muzeju stoji najbolj tipični predstavnik, in sicer dvojni vezani kozolec ali toplar iz
leta 1892. »Ljudje so si kozolce zamislili zato, da so
pod njimi shranjevali vozove, na rantah pa so sušili pridelke, seno. Zgoraj so sušili koruzo. Kozolce so
običajno okrasili s kakšno lepo rozeto,« pojasnjuje
Brezovnikova, obenem pa poudarja, da smo Slovenci premalo ponosni na kozolce, ki so, kot pravi,
»edinstveni objekti na svetu«. Pomembno vlogo
v življenju slovenskega človeka je zavzemalo in še
vedno zavzema čebelarstvo. Obiskovalci si tako lahko ogledajo tudi čebelnjak.

KMETJE IN OBRTNIKI »Z ROKO V ROKI«
Kmetje so že od nekdaj tesno sodelovali s trgovci
in obrtniki. Vaška trgovina je bila mesto, kjer so kupovali tako hrano, ki je niso sami pridelali, kot oblačila. Muzejska trgovina oziroma »lodn« je tipičen
primerek nekdanjih trgovin z raznimi predali, policami, zaboji in sodi z različnim blagom. Otroci se
najbolj razveselijo pisanih bonbonov, ki so spravljeni v velike steklene kozarce, odrasli pa si z zanimanjem ogledajo starinsko blagajno in tehnico.
Kmetje so izdelke kupovali tako, da so jih menjali z
drugim blagom, če so imeli denar, pa tudi z denarjem. »Imena dolžnikov so s kredo napisali na tablo
v trgovini. Dolžniki so se zato potrudili, da so dolgove čimprej plačali in se tako izognili sramoti,« pravi
Brezovnikova.

Naporno delo je kmete pogosto prisililo v iskanje
rešitev, ki bi jim vsaj malo olajšale življenje. Primer
takšne rešitve lahko vidimo tudi v muzeju. »Štepih na čapljo« oziroma vodnjak panonskega tipa z
dvižnim mehanizmom je zajemanje vode zelo poenostavil.

PESTER IZBOR DELAVNIC ZA OTROKE IN ODRASLE
V Muzeju na prostem Rogatec skrbijo za različne
programe, namenjene mladini in odraslim ter skupinam in posameznikom. Programi za obiskovalce z naslovom Okusimo dediščino so bili leta 2010
nagrajeni z značko bronasti sejalec, ki jo podeljuje
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Obiskovalci imajo veliko možnosti za aktivno doživljanje muzeja. Dejavnost Muzeja na prostem Rogatec je resnično pomembna za ohranjanje preteklih znanj iz kmetijstva in obrtništva. »Muzej je bil tisti, ki
je vso to znanje in ljudsko izročilo spoznaval, začel vrednotiti in ohranjati,« še poudarja Nives Brezovnik.

V neposredni bližini trgovine je kovačnica. V njej
si lahko lahko ogledamo ognjišče in klinasti meh,
tnalo z nakovalom ter razno orodje, ki ga je izdelal
kovač.
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nova zelandija

P

nova izkušnja
nova življenjska pustolovščina

Jasmina Ilič Draković
Foto - osebni arhiv

Mateja Kotnik, specialna pedagoginja, strokovnjakinja za avtizem se je pred dobrim letom dni
podala v novo življenjsko pustolovščino. Svojo
profesionalno in življenjsko pot nadaljuje na Novi
Zelandiji. Iz Ljubljane, ki šteje približno 280.000
prebivalcev, se je skupaj z možem in sinom preselila v skoraj 1,5-milijonsko mesto Auckland, ki je
najdražje za življenje, precej kaotično v prometu,
pa vendar so se počasi že navadili na novo življenje. V tem novem življenju pa spoznavajo predvsem sami sebe in se učijo sprejemati v življenju
vse, kar jim le-to prinese na pot.
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New Zealand – New Experience – New Adventure
in Life
Mateja Kotnik, who is a special pedagogue and an
expert in autism, has one year ago started a new
life adventure – she decided to pursue a career and
life in New Zealand. Together with her husband, she
moved from Ljubljana with approximately 280,000
inhabitants to Auckland with almost 1.5 million people. Despite the high cost of living and chaotic traffic,
they grew accustomed to their new lives. This new
experience is enabling them to get to know themselves and accept whatever it is life has to offer.
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Pred več kot letom dni si se z družino preselila na
Novo Zelandijo. Zakaj?
Težko je določiti le en razlog, zakaj smo se določili
za odhod v tujino. Razlogov je več. Življenje je prekratko in želeli smo novih izkušenj in učenja. Pogledati v svet in si razširiti obzorja. Hkrati ponuditi otroku možnost večjih izbir v življenju, ko bo odrasel.
Tudi s finančnega vidika se nama je takrat zdela to
dobra odločitev. Nekako so postale razmere v Sloveniji takšne, da je bilo veliko negativizma in občutka, da bolj kot si se trudil, manj so ljudje to cenili in
iskali napake. Počasi se nama je to začelo poznati
pri delovni vnemi in življenju nasploh in začela sva
iskati možnosti selitve v tujino. Sama pa sem želela izpopolniti svoje znanje na področju avtizma. Že
prej sem razmišljala, da bi za nekaj let odšla v tujino
po izkušnje in tokrat smo ta korak zares uresničili,
ker si je tudi mož enako želel videti svet in poskusiti
življenje izven meja Slovenije. Tako je en razlog vodil
k drugemu in sedaj smo tu. Včasih kar težko verjameva in se nasmihava ob večerji ter obujava spomine na najine prve pogovore o selitvi.
Je bila odločitev težka? Kaj je bilo tisto najpomembnejše, kar jo je sprožilo?
Odločitev sama ni bila težka, ker je bila želja velika.
Zelo težka pa je bila pot do sem. Začelo se je nekako
zelo preprosto. Mož je prišel iz službe malo nejevo-

ljen, kjer so imeli zopet organizacijske spremembe
in je kazalo, da bo v službi samo še slabše. Počasi je
imel vsega dovolj in sem v šali predlagala, da morda
bi pa res šla. Kot glavni razlog sem takrat navedla,
da bi rada malo več izkušenj na področju avtizma.
Ne le šolanje, ampak dejansko delo in spoznavanje
sistema v tujini. Najprej sva imela v mislih Avstralijo
in sva začela malo brskati po spletu. Še sama ne
veva točno, kako in kdaj se je kolesje začelo malo
resneje vrteti. Izvedela sva, da imava dobre možnosti, čeprav naju čaka trnova pot. Zagrizla sva v papirje
in vmes že skoraj obupala. Vložila sva veliko truda,
časa in financ in na koncu nama je uspelo in ni
nama žal. Ne glede na to, koliko časa ostanemo in
kaj nam bo življenje tu prineslo, sva že sedaj hvaležna za vse, kar sva doživela. Vizo za Novo Zelandijo
je vseeno lažje dobiti, zato sva sedaj tu. In moram
reči, da za enkrat ne razmišljava več o Avstraliji.
Kakšen je bil odziv družine, predvsem staršev na
to vajino odločitev?
Predvsem moja mama je to zelo sabo sprejela. O
tem se sploh ni želela pogovarjati in je do konca
upala, da je naša selitev v oblakih in nikoli ne bomo
šli. Se danes ji je težko. Moj oče pa ravno nasprotno.
Zelo je vesel, da smo šli, da smo postali bolj povezana družina in smo se osamosvojili. Imam občutek, da bi tudi sam šel v svet, če bi bil mlajši. Moževi
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dokumentacijo. Te je veliko in
meni verjetno vzame še več časa,
ker določene stvari delam prvič.

starši nas podpirajo, izredno jim
je težko, vendar nam s solzami v
očeh povedo, da so veseli za nas
in nam želijo le dobro. Vidimo pa
se bolj poredko predvsem ,ker so
letalske karte zelo drage.
Kakšne so poklicne možnosti za
delo, napredovanje….kakšni so
pogoji za delo, ki ga opravljaš? V
čem se razlikujejo od pogojev, ki
jih za tovrstno delo ponujamo v
Sloveniji?
Verjetno bom potrebovala še nekaj let, da bom celoten sistem
izobraževanja dodobra spoznala.
Vendar nekako po letu dni doživljam, da so možnosti za napredovanje veliko večje. Priložnosti je
ogromno. Če imaš ideje in pogum
ter si delaven, so vse poti odprte. Ljudje imajo drugačen odnos
do sočloveka kot v Sloveniji. Če
nekdo izrazi zeljo, da si želi nekaj ustvariti, poskusiti, se lotiti
česa novega, se bo večina ljudi
iskreno odzvala v smislu »bravo,
le poskusi. Želimo ti, da uspeš.«
V Sloveniji sem pogosto dobivala odzive v smislu, da se nekaj
ne da, je pretežko, kaj pa, če ti
spodleti itd. Ni iskrene podpore.
Sama sem imela sicer v Sloveniji
odličen tim in dekleta, s katerimi
smo sodelovale, so si želele sprememb in delati dobro, pa smo
velikokrat nalete na zid v samem
sistemu ali pa na metanje polen
pod noge in potem počasi obu36

Rodna gruda

paš. Na Novi Zelandiji so ljudje
na splošno veliko bolj sproščeni,
pozitivni in ne dajejo občutka, da
jih je strah konkurence ali pa da
komu česa ne bi privoščili. Ljudje
se bolj ukvarjajo sami s sabo kot
z drugimi.
Pogoje za delo imam precej dobre. V razredu imam deset učencev, vendar tudi štiri pomočnike (
teachers aides ), ki so mi v izredno podporo. Če se mi nabere ogromno papirologije, vodijo razred.
Na začetku sem imela en dan na
teden prost za pisarniško delo
in priprave ter uvajanje v novo
delovno okolje. Sedaj dobim tri
proste dneve na semester ali več,
če jih potrebujem in zaprosim za
prost dan. V enoti imam svojo
pisarno, kamor se umaknem, da
lahko urejam vso potrebno pisno

Moj tim v razredu mi pomaga pri vodenju¸le-tega, skupaj
sprejemamo vse odločitve in
se odlično razumemo. Delo v
timu ni lahko, vendar imam srečo, ker se razumemo in se veliko smejimo in šalimo. Postali
smo prijatelji tudi izven službe.
Poleg tima v razredu sem obkrožena z različnimi strokovnjaki
(ravnateljico in vodjo naše enote,
logopedi, strokovnjaki za vedenje itd.), ki pomagajo z nasveti in
strokovnimi odločitvami.
Naš semester je dolg v povprečju
10 ali 11 tednov, nato imamo 14
dni počitnic. Šolsko leto začnemo
konec januarja ali začetek februarja in končamo sredi decembra.
Med počitnicami imamo kakšen
delovni dan, izobraževanje, ostalo smo prosti. Delo mora biti opravljeno. Počitnic nam nihče ne
očita, kot se nam je to velikokrat
dogajalo v Sloveniji. Večino dela
(sestanke, izobraževanje) opravimo v dopoldanskem času. Popoldanske ure so redkost.
Dobila sem tudi svoj računalnik
in službeni elektronski naslov.
Organizacija znotraj šole (kako
potekajo informacije, dokumentacija) je veliko bolj poenotena.

So pa Novozelandci veliko bolj sproščeni in se 'manj
sekirajo', zato se včasih zgodi, da kakšen sestanek
zadnji trenutek odpovejo, malo zamudijo, pa se nihče kaj preveč ne »sekira«. Veliko je smeha, šal in vse
je bolj 'na izi.' So veliko bolj organizirani in imajo
dodelan sistem, v katerem je lažje delati, vendar pa
so tudi sproščeni, samozavestni in 'manj zategnjeni'. Všeč mi je, ker so tudi samokritični, imajo veliko
znanja, veliko razmišljajo, kako bi pristopali k določenim težavam, vedenju in podobno.
Kako je bilo s priznavanjem izobrazbe? Verjetno
imajo malo drugačen sistem šolanja?
Moja specialno pedagoška izobrazba uradno tu ni
priznana. Tu specialni pedagogi najprej končajo
študij za učitelje, ter nato specializirajo iz specialne
pedagogike (mislim, da dve leti). Pri nas pa gremo
študirat specialno pedagogiko takoj po srednji soli
in znanja iz razrednega pouka, recimo, nimamo. Po
njihovem mnenju torej nisem 'pravi učitelj'. Ker pa
sem imela določena izobraževanja v tujini in znanja s področja avtizma, sem dobila registracijo za
poučevanje in sedaj lahko poučujem tako kot drugi
specialni pedagogi.
Registracija je osnovni pogoj, kot neka licenca za
poučevanje. Najprej je 'Provisional«, nato pa lahko
napreduješ v full registration. Sistem, kako napreduješ, je drugačen kot pri nas. Tu moraš skozi vse
leto zbirati dokaze, da dosegaš določene učiteljske
norme, vsak ima svoj porfolio, kjer se ti dokazi zbirajo. Ko želiš napredovati ali obnoviti licenco (na
vsake tri leta), lahko tvoj porfilo pregledajo in ocenijo, če si zadostil vsem pogojem. Zato je treba skozi
leta znotraj določenega področja (na naši šoli je to
TEACCH program za avtizem) izdelati program, določiti cilj, program izpeljati z učenci in ga oceniti. Na
koncu pa imaš sestanek z vodstvom, lahko te tudi
opazujejo pri delu in vse to gre v porfolio. To mora
vsako leto delati vsak učitelj, ne glede na položaj in
stopnjo napredovanja.
Kakšen je tvoj delovni dan?
Zjutraj vstanem ob 6.00, se uredim, pozajtrkujemo
vsi trije skupaj in malo pred osmo odpeljem otroka
v vrtec. Živimo zelo lokalno, zato imam vse v dosegu
petih minut. Nato grem v službo, kjer moram biti
najpozneje 8.15. Nekako do 9.15 se zbirajo učenci in
takrat začnemo s poukom. Ob 10.00 imamo brain
break (pojedo malo sadja), nato nadaljujemo do
11.05, ko imamo Morning Tea, odmor z malico. Nadaljujemo ob 11:30 in po eni uri, ob 12:30, imamo
kosilo. S poukom nadaljujemo ob 13:15 in končamo
ob 14:30, ko učenci odidejo domov. Sama ostanem v
šoli do 16.00. Ob torkih imamo sestanke vsi učitelji
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od 15:15 do 16.00. Občasno so sestanki tudi ob sredah, sicer pa mi druge dni popoldan ostane čas, da
uredim priprave in potrebno papirologijo.
Veliko bolj lahko ločim službeno življenje od družinskega. Redko delam doma in uspem včasih popolnoma odklopiti službo. To je zame pravi balzam. Če
imam veliko dela (obdobje poročil in individualiziranih programov), delam tudi doma. Vendar pa sem
v Sloveniji stalno nekaj delala doma, tu pa večino
poskušam v službi. Čeprav smo brez staršev, je tu
življenje v tem smislu veliko lažje.
V šoli dan ni enak dnevu. Ob ponedeljkih imamo
klasičen pouk, ob torkih gremo v knjižnico, imamo
ples in skupinske delavnice (šport, dramo, slikanje
...). Vsako drugo sredo imamo plavanje in vsak drug

četrtek gremo na izlet. Ob sredah in četrtkih, ko pa
smo v šoli, imamo zopet klasičen pouk. Ob sredah
imamo le umetnost kot dejavnost, v kateri vsi uživamo. Ob petkih pa kuhamo in imamo malo bolj resno
športno vzgojo.
Kakšno pa je vsakodnevno življenje na Novi
Zelandiji?
Življenje je na splošno sproščeno in pozitivno. Več je
govora o vremenu kot o politiki. Ljudje sicer delajo
dolgo, vendar znajo uživati in si vzeti proste trenutke brez občutkov krivde. Čas z družino spodbujajo.
Ljudje se manj obremenjujejo drug z drugim in so
pri razkazovanju materialnih dobrin skromnejši.
37

zgodilo se je ...

MLADI
Seveda se ne cedita med in mleko in začetki niso
lahki. Veliko ljudi se je tudi že vrnilo v Slovenijo. Nekateri so jo preveč pogrešali, drugi so pričakovali,
da bo življenje tu lažje. Še vedno je treba delati, biti
priden in skromen.
Kakorkoli nam je lepo, je pa tudi mrzlo in hladno.
Temperature niso nizke, vendar je veliko vlage in v
Aucklandu veliko dežja (sploh pozimi), hiše pa so
izredno slabo izolirane. Gretja praktično nimajo in
včasih sem pozimi v službi cel dan v bundi. Vendar
se zime ne vlečejo in poletja so prijetno topla in
suha.
Kakšni so ljudje, ali hitro sprejmejo tujce?
Kulturne razlike so tudi velike in je potreben čas, da
se jih navadiš. Če imaš srečo, si hitro najdeš dobre
prijatelje, ki te spustijo blizu. Ni pa vedno tako. Včasih so prijazni, globlje odnose pa težje vzpostavijo.
Sama imam srečo, ker imam v službi čudovite ljudi.
.Vsi so neverjetno prijazni in nasmejani. Radi pomagajo in so vedno pripravljeni na pogovor. Ko greš v
nakupovalni center, se ti ljudje nasmejijo, na ulici
pozdravijo. Nemalokrat zunaj na sprehodih kaj komentirajo in se hitro zapleteš v pogovor. So odprti in
ustrežljivi. Sicer je Auckland kulturno izredno pisan
in poleg Novozelandcev (imaš občutek, da je teh se
najmanj) opaziš veliko Azijcev, Otočanov, Indijcev,
Angležev, Hrvatov in še in še. Ljudje so zelo različni,
tako na pogled kot po obnašanju in odnosu do drugih. Z možem imava za enkrat dobre izkušnje, znajo
pa biti mladi, predvsem Maori in Otočani, nasilni in
arogantni, ker nosijo v sebi globoko zakoreninjeno
kulturo bojevnikov, ki se kaže na različne načine.
Tujcev so tu tako precej navajeni, predvsem v Aucklandu, kjer ni čutiti, da jih na splošno ne bi sprejemali. Pravijo pa, da je v nekaterih drugih mestih,
predvsem na južnem otoku več nestrpnosti do tujcev.
Sama imam v službi dobre izkušnje in nikoli nisem
imela občutka, da bi me manj cenili ali izločevali.
Imamo več učiteljev, ki prihajajo iz Evrope in drugod. Ker je angleščina naš drugi jezik, večjo pozornost namenijo raznim poročilom in dokumentaciji,
ki jih preberejo za nami in popravijo, če so kakšne
nejasnosti. Večkrat preverijo, kako smo in, če potrebujemo kakšno pomoč.

masla. Tega smo se sedaj že navadili. Obstaja tudi
trgovina, kje najdemo določene izdelke, kot je Domačica, Jaffa keksi, Argeta pašteta itd. Ni pa možno
kupiti Barcaffe...to nam redno pošiljajo starši. Ter
bučno olje, tudi tega tu ni možno dobiti ali pa je izredno drago.
Pogrešam center Ljubljane, majhnost in enostavnost priti z enega konca Ljubljane v drugega ali pa
iz enega konca Slovenije na drugega. Pogrešam
naše morje in predvsem hribe, Bovec, Kranjsko
goro, Bohinj. Pogrešam tudi dobre domače gostilne.
Ter Kras. Slovenija je tako majhna, pa vendar pisana. Tako enostavno je potovati po Sloveniji, tu je to
precej težje. Razdalje so večje, gneča na cestah v
Aucklandu je neverjetna in odbijajoča. Imamo srečo, da živimo blizu službe in vrtca ter lepih plaž in
narave. Tako da živimo lokalno in se tako počutimo
bolj doma.
Si spoznala kakšne Slovence na Novi Zelandiji?
Predvsem imamo družbo Slovencev. Največkrat se
vidimo z družino, kjer imajo otroka podobnih let, kot
je najin sin. On je tu že 13 let, žena pa pet. Dobro
leto dni pred nami je na Novo Zelandijo odšel znanec, ki nas je spoznal z drugimi Slovenci tu in smo
se zelo ujeli. So zelo prijetni judje in imamo skupna
druženja, piknike, gremo na kakšen izlet. Z možem
sva ugotovila, da se rada druživa z rojaki, ker imamo podobne izkušnje, humor in se lahko sproščeno
družimo.
Kje se vidiš čez pet, deset let? Načrtuješ vrnitev v
Slovenijo ali bi raje ostala na Novi Zelandiji?
Na to ni enostavnega odgovora oz. se ta skoraj
vsak dan spremeni. Zaenkrat se z možem vidiva tu
in naju v Slovenijo ne vleče. Na začetku, v obdobju
prilagajanja so bile krize in težka obdobja, ki jih sedaj skoraj ni več. Nameravava ostati in ustvarjati tu
še naprej. Puščava pa odprte vse možnosti, ena od
njih je v prihodnosti tudi vrnitev v Slovenijo. Vsekakor sva bogatejša za vse izkušnje in se še učiva in
rasteva. Zapustiti svoj dom in državo, v kateri si odraščal in živel vse življenje, je izredno težko in takrat
se spoznavaš in ugotavljaš, kdo v resnici sploh si. In
to učenje te lahko izredno preseneti, zato se naučiš
imeti oči odprte in dopuščati možnosti za vse. Tudi
za vrnitev, če tako začutiš.

Kaj najbolj pogrešaš iz Slovenije?
Seveda družino in prijatelje. Drugače pa v različnih
obdobjih kakšno hrano, pašteto, tartufe, dober sladoled. Sčasoma smo vse našli tu ali pa si skuhamo
tako, da nam je dobro. Drugačen je okus mleka in
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DO SLOVENSTVA IN SLOVENSKEGA JEZIKA

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
sta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi v letu
2017 v Sloveniji organizirala strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine
in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih
držav. Udeležilo se ga je 16 učiteljic in en učitelj
iz Argentine, Združenih držav Amerike, Brazilije in
Avstralije.

K

Avtor in Foto:Edita Žugelj

Kot so sporočili z Urada, so se učitelji v prvem
tednu seminarja na Bledu seznanili z razumevanjem in posredovanjem kulturne dediščine Slovenije, spoznali rabo spletnih portalov pri pouku slovenščine ter nadgradili znanje slovničnih
struktur. Sledila je delavnica o pripovedovanju
slovenskih pravljic in predstavitev pouka slovenščine v spletnih učilnicah. Učitelji so obiskali tudi
Zvezno gimnazijo in Zvezno realno gimnazijo za
Slovence v Celovcu ter Mladinski dom, v katerem
delujeta dvojezični vrtec in največja slovenska
knjižnica na avstrijskem Koroškem. V drugem
tednu seminarja v Ljubljani so se udeleženci seznanili z metodami za poučevanje slovenščine kot
drugega tujega jezika, s sodobnimi didaktičnimi
gradivi, knjižnimi novostmi in sodobno slovensko književnostjo. Pridobili so tudi spretnosti za

Full of Love for the Slovenian People and Language
In cooperation with the National Education Institute,
the Office for Slovenians Abroad and the Slovenian
Ministry of Education, Science, and Sports have organized a professional training course for the Saturday
school pedagogical staff who, accross the oceans,
teach the Slovenian language and other subjects.
The training course was attended by 17 teachers
from Argentina, the USA, Brazil, and Australia.
According to the Government's Office for Slovenians
Abroad, the first week of the seminar was held at
Bled, where the teachers were taught about the Slovenian cultural heritage and means of passing it on.
They also got to know various web portals which they
can use in their Slovenian language courses, and upgraded their knowledge of syntactic structures. What
followed was a workshop on Slovenian fairytales and
a presentation of Slovenian language courses taught
via e-classrooms. The teachers also paid a visit to
the federal grammar school and federal secondary
school for Slovenians in Klagenfurt, and Mladinski
dom or Jungedheim which houses a bilingual kindergarten and the largest Slovenian library in Austrian Carinthia. The second week of the seminar
witnessed the participants familiarizing themselves
with the methods of teaching Slovenian as a second
language, getting to know the contemporary didactic
literature, literary novelties, and the contemporary
Slovenian literature. They also learned how to incorporate Slovenian folk literature into their language
courses and got to know how supplementary classes
of the Slovenian language are organized throughout
Europe.
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vključevanje slovenskega ljudskega izročila v pouk in se seznanili z organizacijo dopolnilnega pouka
slovenščine v evropskih državah.
Zavod za šolstvo je pri pripravi programa upošteval jezikovno znanje, izobrazbo, pedagoške izkušnje
ter konkretne potrebe učiteljev pri delu v razredu in slovenski skupnosti. V desetih dneh so udeleženci
ob bogatem kulturnem programu doživeli tudi današnji utrip Slovenije, ki ga bodo lahko prenesli najbližjim in svojim učencem. Pred koncem seminarja je učitelje obiskal in pozdravil minister za Slovence
v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, novinarji pa smo bili povabljeni na veselo zaključno prireditev,
na kateri so nam udeleženci predstavili svoje vtise z izobraževanja.
Martin Avanzo, Buenos Aires, Argentina, še vedno dejavni upokojeni psiholog je bil edini moški
udeleženec seminarja. Poročen je z Argentinko,
pred štirimi leti pa je hčerka izrazila željo, da bi
se učila slovenščine. Spremljal jo je na ure in ko
so potrebovali učitelja, so ga povabili k sodelovanju. Za možnost udeležbe na seminarju je izvedel med obiskom slovenskega predsednika
Boruta Pahorja v Argentini lani oktobra in se je
z veseljem odzval. Martin poučuje odrasle, stare
od 20 let naprej, med njimi so tudi starši, ki otroke vozijo v sobotno šolo, in taki, ki se iz otroštva
spomnijo slovenskih narečnih besed. Všeč mu je
bila vsebina seminarja, predavatelji in njihova dostopnost ter zelo povezana skupina udeležencev,
ki so drug drugemu ves čas pomagali. Kot je ob
koncu povedal Martin Avanzo, se zelo veseli, da
bo po vrnitvi v Argentino slovensko učil tudi svojo
vnukinjo, ki je ravno začela govoriti.

Mia Rode, San Francisco, ZDA, od leta 2009 v
sklopu tamkajšnjega Kluba Slovenija poučuje
pretežno potomce starejše generacije Slovencev,
ki so se na tem območju naselili konec 19. in v začetku 20. stoletja. Večina njenih učencev se je začela zanimati za slovenstvo in slovenščino, ko so
izvedeli za možnost učenja jezika v okviru slovenskega kluba. Nekateri študentje že pet let vztrajajo pri njenih urah. Mia je bila na izobraževanju v
Sloveniji že tretjič, pravi, da so tovrstni seminarji
odlični in zelo koristni, še posebej za tiste, ki po
poklicu niso učitelji. Si pa želi poučevanje prenesti na mlajše učitelje, saj ima v tem šolskem letu v
istem razredu začetnike in nadaljevalce. Mia Rode
je sicer upokojena knjižničarka, ki je več kot 35
let delala na Univerzi Stanford v Silicijevi dolini.
Z možem ljubezen do Slovenije in slovenstva prenašata tudi na hčerki.
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veseli novih moči in so jo prosili, da bi poučevala
slovenščino. Marjetka ima od 10 do 15 učencev, večina je rojenih v Avstraliji in ne govorijo slovensko.
Ker je dežela daleč, domovine svojih prednikov ne
obiskujejo pogosto, pa še takrat ljudje v Sloveniji z
njimi običajno govorijo angleško. Tako mnogi, žal,
nimajo posebne potrebe po znanju slovenščine,
pravi Marjetka.

Marija Zupanc, Buenos Aires, v slovenskih sobotnih šolah v argentinski prestolnici poučuje že 35
let, zadnja leta tudi samostojno, njeni učenci so
prvošolčki v Balantičevi šoli v okraju San Justo.
Na tovrstnem seminarju v Sloveniji je bila tokrat
drugič in pravi, da jo je zelo navdušil. Ker je tudi
sicer po poklicu učiteljica, poučuje v argentinskih
španskih šolah, ji bo vse, česar se je naučila na
seminarju, koristilo v obeh okoljih. Marija je tudi
mama štirih otrok, starih od 14 do 22 let, ki prav
tako govorijo slovensko in starejši jo nameravajo nadomestiti pri poučevanju slovenščine, ko se
bo upokojila. Kot pravi, so učitelji na seminarju
prejeli izjemno veliko, njihova srca so tako polna
ljubezni do slovenstva in slovenskega jezika, da
morajo vse to predajati mlajšim rodovom, sicer bi
lahko še počila.

zgodilo se je

Mojca Grandovec, Brasilia, Brazilija, v brazilskem glavnem mestu, kjer živi tretje leto, začenja poučevati slovenščino. Tečaji bodo potekali v
manjših skupinah, individualno in zaradi velikosti
države tudi s pomočjo spletnih orodij. Mojca pravi, da je s slovenskim jezikom vedno imela tesno
vez, tako zaradi poklica (je novinarka) kot zaradi
ljubezni do slovenščine in jezikov nasploh. Zdi se
ji pomembno, da se slovenski jezik ohranja tudi
zunaj slovenskih meja, saj se, še posebej v mešanih zakonih, izgublja. V Braziliji v takih zakonih običajno prevladuje portugalščina, se pa tudi
dogaja, da portugalsko govoreči zakonci izrazijo
interes za učenje slovenščine. Točnih podatkov
o tem, koliko Slovencev živi v tej južnoameriško
državi, ni, saj se je večina sem preselila, ko še ni
bilo samostojne Slovenije. Po ocenah jih je od tisoč do pet tisoč, največ v São Paulu, kjer imajo
tudi slovensko društvo, drugi so razkropljeni po
tej kot kontinent veliki državi. Mojca jo še vedno spoznava, običajno del dopusta, ko je pri nas
zima, preživi na kateri od brazilskih plaž, poleti
pa pride domov, k svoji družini, ki jo zelo pogreša.

Marjetka Gojkošek, Geelong, Avstralija, je ena
tistih pogumnih mladih Slovenk in Slovencev, ki
so se v zadnjih letih odpravili delo in boljše življenje poiskati na tujem. V Avstralijo je šla sama,
tam živi šele dve leti in, kot pravi, je bilo prvo leto
naporno, a se je kar dobro znašla. Ker se je želela
povezati s tam živečimi Slovenci, je v Geelongu
našla stik z Avstralsko-slovenskim kulturnim in
športnim društvom Ivan Cankar. V društvu so bili
junij 2017
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jezikovno, starostno in poklicno
pestrostjo, zato v razredih veliko
delajo po skupinah. Vedno poišče tudi temo, pri kateri lahko
sodelujejo vsi, v veliko pomoč pa
so ji tudi učna gradiva. Pri delu
jo zelo podpira tudi mož, ki tudi
sam prevzema neformalne prostovoljne dejavnosti v slovenskih društvih.

zanimanja
VEDNO VEČ

ZA UČENJE SLOVENŠČINE

Zanimanje za dopolnilni pouk slovenščine v Nemčiji,
Švici, na Nizozemskem in Hrvaškem se povečuje.
To je razveseljiva ugotovitev pogovora z učiteljicami
Martino Tomšič Kramberger in ddr. Miro Delavec
Touhami, Anjo Dobrovc, Danico Novosel ter Vero
Hrga, ki so se udeležile strokovnega izobraževanja za
učitelje iz evropskih držav v Ljubljani. Organizirala sta
ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter
Zavod RS za šolstvo.

Z

Edita Žugelj

Zavod za šolstvo učiteljem dopolnilnega pouka v tujini nudi strokovno podporo ter pri tem tesno sodeluje
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje
slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove
slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino. Pouk lahko obiskujejo Slovenci in njihovi potomci, namenjen je otrokom od starosti štirih let naprej, mladostnikom in
odraslim. V šolskem letu 2016/17 je pouk organiziran
v 17 evropskih državah, obiskuje ga okrog 1800 udeležencev, med njimi več kot 1000 otrok. Slovenščino
poučuje skupaj 35 učiteljev. Kjer dopolnilnega pouka
slovenščine ni mogoče organizirati, pouk slovenščine
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Increasing Interest in Learning Slovenian
The interest in supplementary Slovenian language
classes in Germany, Switzerland, the Netherlands,
and Croatia is increasing. I spoke with teachers Martina Tomšič Kramberger, Mira Delavec Touhami, Anja
Dobrovc, Danica Novosel, and Vera Hrga, who all attended the professional training for teachers from
European countries which was held in Ljubljana. The
event was organized by the Ministry of Education,
Science and Sports, and the National Education Institute Slovenia.
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poteka na daljavo.
Na letošnjem seminarju, ki je potekal od 28. do 31.
marca, so se lahko učitelji seznanili z različnimi vsebinami, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje
pouka v slovenskih skupnostih v tujini. Spoznali so
spletne jezikovne portale, ki jih lahko uporabljajo pri
pouku slovenščine, razpravljali o pogostih slovničnih
in pravopisnih vprašanjih ter se seznanili z novostmi
v slovenskem literarnem prostoru. Izvedeli so tudi, na
kakšne načine lahko svojim učencem približajo kulturno dediščino Slovenije ter se udeležili Kulturnega
bazarja v Cankarjevem domu. Nekaj udeleženk izobraževanja sem povprašala, kakšno je njihovo življenje in delo v slovenskih skupnostih.
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Vera Hrga je prava veteranka
med učiteljicami, v Splitu, kjer
živi že tri desetletja, slovenščino poučuje kar 23 let. Bodočega moža je spoznala v Ljubljani
in ker si je vedno želela živeti
v Dalmaciji, so se ji s selitvijo
uresničile sanje. Vera je opravila pravo pionirsko delo, saj je na
Hrvaškem prva začela poučevati
slovenščino.
Meni, da je znanje jezika temelj
obstoja manjšine ali skupine
zunaj meja matične države. Pohvalila je skrb hrvaške države za
slovensko skupnost in poudarila, da ji to vračajo s kulturnim
delovanjem in drugimi prispevki, ki bogatijo njeno večkulturno družbo. »Slovenci na Hrvaškem smo priznani in cenjeni,«
pravi. Vera Hrga je gonilna sila
Slovenskega kulturnega društva
Triglav in urednica časopisa Planika. Pravi, da je vsaka nova številka časopisa kot njen otrok in
najlepša. Z bolj dejavnimi člani
društva organizira kulturne dogodke in je tudi sicer aktivna na
kulturnem področju.
Trenutno pa jo najbolj razveseljuje skupina 25 otrok pri dopolnilnem pouku slovenščine,
ki so že tri leta zelo prizadevni
pri učenju jezika ter spoznavanju slovenske kulture in običajev. Meni, da je to dober temelj
za obstoj društva in slovensko
skupnost na tem območju.

Martina Tomšič Kramberger je
šesto leto učiteljica slovenskega
dopolnilnega pouka v Nemčiji,
v Severnem Porenju-Vestfaliji,
vsak dan se vozi v drug kraj. Zadnjih pet let živi v Düsseldorfu, kjer
so se ji pridružili tudi ostali člani
družine. Kot pravi, je »podedovala« predvsem odrasle učence in
nekaj otrok, vendar se v zadnjem
času tako število otrok kot mladostnikov pri dopolnilnem pouku
povečuje. V tej pokrajini je sicer
do pred kratkim otroke poučeval
učitelj, ki ga je financirala nemška država.
Martina meni, da je v Severnem Porenju-Vestfaliji precej
več Slovencev in njihovih potomcev, kot je mogoče oceniti
glede na njihovo udeležbo na
različnih praznovanjih, pri dopolnilnem pouku ali slovenskih
mašah. Nekaj trdnih slovenskih
družin svoje otroke in vnuke že
od začetka pošilja k pouku, po
drugi strani pa je zanimivo, da
se ji javljajo tudi odrasli potomci
ekonomskih migrantov iz 60. let
prejšnjega stoletja, ki jih starši
niso naučili slovensko. Včasih so
namreč v nemških šolah slovenskim staršem svetovali, naj tudi
doma govorijo nemško, če si želijo, da bodo otroci uspešni pri
pouku. Mnogi so menili, da bo
tako najbolje, so pa svojim otrokom, ki bi se zdaj radi naučili
slovenščine, očitno vendar dali
nekaj slovenskega. Kot še pove
Martina Tomšič Kramberger, se
pri svojem delu srečuje z veliko

Danica Novosel poučuje na
Nizozemskem, v Haagu in na
evropski šoli v Bergnu. Kot mi
je z veseljem povedala, se število njenih učencev povečuje. V
Haagu ima že 23 otrok in od 10
do 12 odraslih, kar je skoraj še
enkrat več kot lansko leto. Na
Nizozemsko se namreč priseljuje vedno več mladih slovenskih
družin, saj se starši zaposlijo v
mednarodnih organizacijah ali
na agencijah Evropske komisije. Ker se nameravajo po koncu mandata vrniti v Slovenijo
in otroke vključiti v slovenski
šolski sistem, je zanje zelo pomembno, da ohranjajo znanje
jezika. Nekaj otrok pri dopolnilnem pouku slovenščine je tudi
iz mešanih zakonov, kjer doma
govorijo nizozemsko. Zelo zanimive so zgodbe Daničinih odraslih učencev. V prvi skupini so
Nizozemci, poročeni s Slovenkami, ki se učijo slovensko, da
bi lažje razumeli svoje otroke. V
naslednji, manjši, so Nizozemci, ki imajo korenine v Sloveniji
in se želijo povezati z domovino
prednikov, v tretji pa tisti, ki so
se rodili v mešanih zakonih, v
katerih so govorili nizozemsko.
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Ko so odraščali, namreč ni bilo
možnosti za učenje slovenščine.
Danica Novosel z družino živi
na Nizozemskem zadnjih osem
let, slovenščino poučuje štiri
leta. Njen mož dela v mednarodni organizaciji, sin pa obiskuje
evropsko šolo.

Anja Dobrovc je ena od treh
učiteljic dopolnilnega pouka
slovenščine v Švici. Poučuje v
kantonih Bern, Basel-Landt,
Basel-Stadt in Aargau in je tako
tudi veliko na poti. Ker je javni
prevoz v Švici odlično organiziran, se najpogosteje vozi z vlaki.
Tam je že deveto leto, ustvarila si je svoje življenje in si želi,
da bi tako ostalo še nekaj časa.
V državi se odlično počuti, saj
dobro sodeluje tako z udeleženci
pouka kot s slovenskimi društvi.
Poučuje otroke od tretjega leta
starosti naprej, osnovnošolce,
srednješolce in odrasle. Nekateri so se priselili v zadnjem času,
nekateri pa sodijo v drugo ali
tretjo generacijo švicarskih Slovencev. Njene skupine so tako
zelo raznolike, poučevanje pa
toliko bolj zanimivo in pestro.
Število udeležencev dopolnilnega pouka slovenščine sicer niha
od kantona do kantona, vendar
se, gledano v celoti, vztrajno povečuje. Kot pripoveduje Anja,
se člani slovenske skupnosti v Švici, podobno kot v drugih
evropskih državah, srečujejo v
kulturnih društvih, pri dopolnilnem pouku slovenščine in pri
mašah v Slovenski katoliški misiji. Stike s Slovenijo negujejo
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in jo pogosto obiskujejo. »Svoje
učence tudi spodbujam, da se
v domovini udeležujejo poletnih tečajev slovenščine, ali se v
času švicarskih šolskih počitnic
pri pouku pridružijo slovenskim
šolarjem,« pravi Anja. V zadnjih
letih se je iz Slovenije priselilo
tudi precej mladih, ki ne iščejo
stika z društvi in se srečujejo
zgolj zasebno.

Ddr. Mira Delavec Touhami ima
dopolnilni pouk slovenščine v
več nemških mestih, kjer živijo
naši rojaki, v Mannheimu, Wormsu, Karlsruheju, Pfullingenu,
Reutlingenu in Schwenningenu.
Tako je od ponedeljka do sobote
zvečer bolj ali manj na delu in
na poti, na teden prevozi 2000
kilometrov. Mira je slovenščino
najprej poučevala v Sloveniji,
potem pa si je želela novih izzivov in širjenja obzorij. Pravi,

da je zelo hvaležna za izkušnjo
učenja v tujini, saj se je v šestih
letih od slovenskih izseljencev
veliko naučila o tem, kaj pomeni imeti svojo domovino in jezik.
Poučuje otroke in odrasle. Ponekod so skupine ločene, ponekod pa mešane, zato je pouk izredno razgiban in zahteva veliko
priprav. Kot še pove, se interes
za učenje slovenščine povečuje,
tudi zavest o pripadnosti domovini je med Slovenci zunaj meja
domovine močno prisotna. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu za šolstvo
ter Uradu vlade za Slovence v
zamejstvu in po svetu so zelo
hvaležni, da jim omogočajo različne programe izobraževanja in
povezovanja z domovino. Tudi
ddr. Mira Delavec Touhami v
Nemčiji živi z možem in sinom,
čeprav se zaradi številnih obveznosti pogosto srečujejo le zjutraj in zvečer. Vendar jih bogate
življenjske izkušnje gradijo. Za
konec pa doda, da si slovenski
izseljenci želijo, da bi bili tudi
rojaki v domovini ponosni na
svojo kulturo in jezik, da bi ju
ohranili za svoje potomce, se
bolj zavedali veličine lepote narave v Sloveniji ter bili bolj hvaležni za vse, kar imamo.

LET

V

Elza Ajduković
Foto - arhiv Društva Slovencev
Kredarica

DRUŠTVA SLOVENCEV KREDARICA
1997- 2017
ustanovitev in razvoj

Zgodba o nastanku prvega slovenskega društva v Srbiji sega v leto
1991, ko je Slovenija postala samostojna država. To je bilo tudi leto
popisa prebivalstva. Ko je pokojni Franja Mihevc, pobudnik nastanka društva, leta 1992 v Novosadskem dnevniku prebral rezultate
popisa, po katerih se je v Novem Sadu za Slovence izreklo 545
ljudi, ga je ta številka navedla na razmišljanje, kdo so ti ljudje, ki so
se v tistih neugodnih časih opredelili, da so Slovenci.

V resnici so se namreč dogajale velike politične spremembe, skupna država je razpadala, a Slovenci, ki so
ostali izven matične domovine in novonastale države Republike Slovenije, so popolnoma izgubili stik s
svojimi sorodniki, saj so bile pretrgane vse povezave,
onemogočeno jim je bilo potovati domov, k svojim
staršem ali sorodnikom v Slovenijo, v regiji je vladala
vojna in popolna blokada . Zanimalo ga je tudi, kako
bi se spoznali, da bi potem skupaj lažje opozarjali na
svoje težave in se povezali z uradnimi predstavniki
Slovenije, ki se ukvarjajo s slovenskim izseljenstvom.
Bilo je jasno, da so postali izseljenci, čeprav ni natančno vedel, kako bi se lahko imenovali: ali so izseljenci, zdomci ali kot vsi drugi celo tujci, vse mu je
bilo zapleteno.
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Edina možnost, kar pa ni bilo preprosto, je bila viza
za vstop v Slovenijo, za katero so morali enako kot vsi
drugi zaprositi na takrat najbližjem Veleposlaništvu
Republike Slovenije v Budimpešti. Tu so ga napotili,
naj se obrne na Slovensko izseljensko matico in Mihevc jim je ob koncu leta 1993 posredoval podatek iz
časopisa in razložil situacijo. Že februarja 1994 so mu
na Matici odgovorili na pismo, oktobra istega leta pa
ga povabili na prvi uradni sestanek v Ljubljano. Janez
Rogelj, takratni sekretar v ZSIM, je sprejel Mihevca in
mu dal napotke za ustanovitev društva.
Tako je po vrnitvi iz Ljubljane je začel iskati Slovence po Novem Sadu, dokler jih ni našel vsaj nekaj, ki
so potem poznali še nekatere. Vsi niso hoteli javno
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20th Anniversary of Slovenian Society Kredarica (1997-2017)
Establishment and Development
The establishment of the first Slovenian association in Serbia dates
back to 1991 – the year Slovenia gained independence and the year
of the first population census. When Franja Mihevc, the late initiator
for the association’s establishment, was reading The Novi Sad Daily, he stumbled upon the results of the population census and was
intrigued by the number of people in Novi Sad who have identified
as being Slovenian. Due to the unfavorable conditions at the time,
he wondered who the people identifying as being Slovenian were.
It was a time of great political changes – the common country was
falling apart and the Slovenians who remained outside the borders
of the newly-founded Republic of Slovenia were cut off completely
from the rest of the world. They could not contact their relatives in
Slovenia, nor could they visit them. The region was in the midst of
war. Mihevc was interested in how he could bring these people together and make it easier for them to get in touch with their official
representatives in Slovenia, i.e. the people dealing with Slovenian
emigrants. Though it was clear they no longer lived in Slovenia,
Mihevc had a hard time figuring out how he should refer to them:
were they permanent emigrants, temporary emigrants, or perhaps
even foreigners? It seemed all too complicated to him.

The only option for him – not an easy one, to say the least – was
to get a visa for entering Slovenia which he could get by applying
at the closest Slovenian Embassy, namely in Budapest. At the Embassy, he was referred to the Slovenian Emigrant Association. At
the end of 1993, he wrote to the Association, appending the data
from the newspaper and elaborating on the situation. He got a reply in February 1994 and was invited to the first official meeting in
October which took place in Ljubljana. Janez Rogelj, who was at the
time the Secretary of the Slovenian Emigrant Association, received
Mihevc and gave him advice on how to establish the Society.
vstopiti v novo društvo, bilo je še preveč tvegano, so rekli. Nekaj pa se jih
je le opogumilo in zbral je 22 podpisov prvih članov društva, ki jih obenem smatramo tudi za ustanovitelje le-tega. Končno je bil na ustanovni
skupščini društva 25. februarja 1997 uradno sprejet Sklep o ustanovitvi
slovenskega društva, ki je bil pogoj za vpis v register in 13. maja istega
leta je bilo pri Sekretariatu za notranje zadeve v Novem Sadu registrirano Društvo Slovencev kot društvo občanov, ki so dve leti pozneje, 1999.
ime društva še dopolnili z Društvom Slovencev Kredarica.
Potrebno je bilo torej veliko časa in vztrajnosti, da bi od začetne zamisli
nastalo prvo slovensko društvo v Srbiji. Člani so se na začetku redno sestajali najmanj enkrat mesečno in si med seboj pomagali. Druženja so
bila osebna, enostavna in pristna. Bili so težki časi, ljudje so se v društvu
počutili varno, vsak dan je bilo vse težje. V politiko se niso vpletali, treba
je bilo preživeti. V društvo se je začela stekati tudi humanitarna pomoč
iz Slovenije in od drugod, ki je bila v času velike gospodarske krize, inflacije in embarga še kako dobrodošla.
Ves ta čas je Veleposlaništvo v Budimpešti imelo za društvo poseben
posluh, takorekoč „protekcijo“, kot so rekli, saj so se takoj zavedali, da je
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neposredni in neizmerno vztrajni
Mihevc skupaj z drugimi Slovenci
iz Novega Sada s spontanim združenjem na pragu uresničitve ključnega in zgodovinskega koraka za
vse Slovence v Srbiji.
Tudi Slovenska izseljenska matica,
Ministrstvo RS za kulturo, za zunanje, notranje zadeve in Urad Vlade
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu so
društvu pomagali in ga usmerjali, predvsem pa omogočili, da se
Slovenci izven domovine počutijo
enakovredno kot Slovenci v matični domovini in zahvaljujoč temu
so Slovenci tukaj dobili vse tiste
pravice, ki jih imajo rojaki v Sloveniji, med drugim tudi pravico do
državljanstva po rodu in pravico
do izobraževanja v matični državi.
Preko poznanstev so člani društva
posredovali svoje izkušnje tudi
drugim Slovencem izven Novega
Sada, v Zrenjaninu, Subotici, Beogradu in po drugih mestih v Srbiji in jih spodbujali k ustanovitvi
društev. Leta 2001 je Slovenija
uradno vzpostavila diplomatske
odnose s Srbijo in odprla veleposlaništvo v Beogradu, kar je še
dodatno olajšalo nastanek drugih
slovenskih društev v Srbiji. Do tega
časa je Kredarica že pomagala, da
slovenski potomci za potovanje v
Slovenijo ne potrebujejo vize, da
imajo kot Slovenci svoboden prehod na slovenski meji, da mnogi
dobivajo slovensko državljanstvo
in različne pomembne stvari veliko lažje rešujejo s priporočilom, da
so člani slovenskega društva.
NACIONALNI SVET SLOVENSKE
NARODNE MANJŠINE V SRBIJI
Leta 2009 so Slovenci neposredno s svojimi podpisi izbrali svoje
predstavnike za Nacionalni svet
slovenske narodne manjšine v
Republiki Srbiji. Nacionalni svet
tako postaja resničnost, ki je še
leta nazaj bila zaradi zakonskih
omejitev za manjštevilčne narodne skupnosti samo želja in je od
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izpobraževanja učencev v Sloveniji, pa se veliko mladih slovenskih potomcev odloča za študij
v Sloveniji, kjer se dodatno krepi
njihova narodna zavest, utrjuje
materni jezik. Letos v Ljubljani
študira že osem študentov in študentk iz Kredarice, ki so si s svojim
aktivnim delovanjem v društvu in
slovensko zavednostjo od le-tega
pridobili priporočila za nadaljevanje izobraževanja v matični domovini, kar društvo smatra za enega
največjih uspehov od nastanka do
danes.

takrat krovna organizacija vsem slovenskim društvom, ki jih je zdaj že
čez 15 v Srbiji, s tem pa se je misija ne samo našega društva, ampak tudi
vseh drugih društev, tudi v tej smeri obrestovala, saj si takrat, ko so se
ustanovljali, niti v sanjah niso predstavljali, v kaj vse so se spustili in kaj
vse se bo iz tega izcimilo, najmanj pa, da bodo z okrog 5000 vpisanimi
Slovenci v posebni volilni imenik slovenske narodne manjšine v Srbiji
postali uradna slovenska narodna manjšina, enakopravna z vsemi drugimi znatno večjimi manjšinami v Srbiji.
DOPOLNILNI POUK SLOVENSKEGA JEZIKA, KULTURE IN TRADICIJE
Sočasno z ustanovitvijo društva 1997, takoj po vzpostavljenih stikih s
Slovenijo, se je začel tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika kot eden
od glavnih ciljev za nastanek in delovanje društva, a to je negovanje in
ohranjanje slovenskega jezika in kulture. Takratno Ministrstvo RS za izobraževanje, šport in kulturo ter Zavod za šolstvo Republike Slovenije sta
takoj po ustaljenem programu, ki ga izvajata v drugih državah, kjer živijo
Slovenci, pomagala pri učnem programu in gradivu ter usposabljanju
prve učiteljice Silve Stakić. Ker je število učencev in članov zelo hitro
naraščalo, sta se ji kmalu pridružili še dve učiteljici, Desanka Poslon in
Angela Aranelović, učence pa so razdelili v tri starostne skupine.
Leta 2006 je društvo dobilo učiteljico iz Slovenije, ki je zaposlena v tujini
- v Srbiji - preko Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, ki sofinancirata pouk in namestitev
učiteljic ter učni program. Do sedaj sta bili v Kredarici Rut Zlobec v dveh
in Barbara Goršič v enem mandatu, poleg Kredarice pa sta poučevali
tudi pri drugih društvih v Srbiji. Vsako leto se povečuje tudi število učencev, skozi programe, ki jih izvajajo učiteljice, pa se povezujejo vrstniki iz
Srbije in Slovenije, se vključujejo v poletne šole slovenskega jezika, ki jih
v poletnih ali zimskih počitnicah organizirajo za vse slovenske potomce,
ki živijo izven Slovenije, sodelujejo na izmenjavah med učenci.

SEKCIJE DRUŠTVA
Članstvo je nenehno naraščalo in
od prvih 22 se je v naslednjih štirih letih število članov povečalo
na 400, v skladu s tem so poleg
dopolnilnega pouka slovenskega
jezika v društvu zaživele še druge
dejavnosti. Leta 2000 je Katja Juršić Huzjan ustanovila najprej Mešani pevski zbor, iz katerega leta
2004 na pobudo Mirka Pavliča in
sina Boruta, nastal še moški kvartet, ki pa se je zdaj že razvil v še
številnejšo Moško pevsko skupino
z namenom negovanja in ohranjanja slovenstva skozi glasbo in
ljudske pesmi. Dirigentka zbora
je mlada glasbenica slovenskega rodu Dunja Huzjan, umetniški
vodja moške skupine pa je mag.
Borut Pavlič, Slovenec po očetu.
Leta 2006 je Srđan Radaković ustanovil še Ansambel DS Kredarica,
ki neguje slovensko narodnozabavno glasbo predvsem glasbo
bratov Avsenik, radi pa zaigrajo
tudi kakšno vojvodinsko. Ansambel v današnji sestavi deluje od
2008 pod vodstvom Milana Bireša.

Poučevanje slovenskega jezika, kulture in tradicije skupaj s programom
poletne šole in dodatnega izobraževanja daje izredne rezultate, zahvaljujoč vzpodbujanju uradnih predstavnikov Slovenije k nadaljevanju
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jeziku, literature za najmlajše do knjig za mladino in
odrasle, raznih poljudnoznanstvenih in zelo bogato
ilustriranih knjig o Sloveniji, njenih naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitostih, slovenskih in tujih
klasikov, revij in časopisov. Dogajanja, ki zahtevajo
večji prostor, pa pripravljajo v različnih uglednih dvoranah v Novem Sadu-Sinagoga, Kulturnem centru,
Mestni hiši, Novosadski katedrali, Domu Sindikatov,
Srbskem narodnem in Srbskem mladinskem gledališču, galerijah, knjižnicah itd.

BILTEN KREDARICA
2001. je društvo ustanovilo tudi prvo glasilo v slovenskem jeziku. Marca tega leta je izšla prva številka Biltena Kredarica, ki je bilo dolgo prvo in edino glasilo
v slovenskem jeziku v Srbiji in je dragocen dokument
razvoja dogodkov, ne samo v samem društvu, temveč zaznamuje tudi dogodke, ki se dogajajo okrog ali
zaradi društva ali pa bili neposredno povezani s Slovenci v Srbiji in z matično domovino Slovenijo. Glasilo
poleg tega beleži tudi usode ljudi iz društva v stalni
rubriki Predstavljamo naše člane, avtorice Marije Lovrić, ki je zbrala preko 50 intervjujev uglednih in aktivnih članov društva in skozi njihove osebne življenjske zgodbe hkrati ponazorila pomembna dejstva iz
zgodovine nastanka ali razvoja društva.
V društvu so izšle tudi dvojezične publikacije o Francetu Prešernu, Ivanu Cankarju, zbirka intervjujev, objavljenih v Biltenu, v knjigi z naslovom Čas in ljudje
–Slovenci v Novem Sadu in v slovenskem jeziku Monografije ob 5. in 10. obletnici društva ter priloga k

Biltenu ob 15. obletnici društva. Marija Lovrić pa je
izdala tudi dve knjigi za otroke, ki so prevedene v slovenski jezik in jih rada podari najmlajšim v Srbiji ali v
Sloveniji.

CILJI IN DELOVANJE DRUŠTVA
Za Slovence v Novem Sadu je 20. obletnica ustanovitve društva pomemben ljubilej, saj so v tem času
preko delovanja društva ustvarjeni naslednji cilji in
naloge:
•

KLUBSKI PROSTORI
Takoimenovani klubski prostor, kjer se sestajajo
članice in člani, je bil na začetku v Karađičevi ulici 2,
2001. pa so našli skromen prostor v Futoški 12. Leta
2005 so se preselili v prostore v središču mesta, v
Apolo centru, kjer so še danes.

•

Današnji predsednik Ivan Zavrtanik in njegov brat
Albin sta takrat s podpisano menico svojega podjetja osebno jamčila za to. Pred kratkim so svoje prostore še razširili in pouk, knjižnica ter pisarna imajo
na voljo dva prostora. Tu poleg pouka potekajo tudi
druženje, pevske vaje, gostovanja, delavnice, obiski
delegacij, sestanki Upravnega odbora, Delegatske
skupščine, prostor pa sta dobili tudi čitalnica in bogata knjižnicaz več kot 2000 naslovi v slovenskem

•

•
•

•
•

•

negovanje jezika in kulture ter tradicije skozi
pouk, ohranjanje glasbe, izdajanje publikacij v
slovenskem jeziku
oživljanje in ohranjanje slovenskih običajev daleč
od domovine
povezovanje z matično domovino Slovenijo in gostovanja
približevanje in popularizacija slovenske kulture Slovencem, ki živijo v Srbiji, in spodbujanje k
ustanovitvi drugih slovenskih društev v Srbiji
popularizacija slovenske kulture in jezika vsem
zainteresiranim v okolju, kjer živijo slovenski potomci
krepitev slovenske narodne zavesti pri slovenskih
potomcih, še zlasti pri mladih
pomoč pri urejanju statusa slovenske narodne
manjšine v Srbiji, enakopravnega statusa Slovencev izven matične domovine in spodbujanje nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji
organizacija in koordinacija dogajanj v društvu in
z drugimi društvi, gostovanja, obiski visokih delegacij, delavnice, predavanja, delo s članstvom,
sodelovanje z učenci in učiteljico.

Vse to društvo uresničuje skozi aktivnosti pri rednem
delovanju ali pri delovanju njegovih sekcij in na prireditvah, ki so bodisi tradicioalne ali občasne, bodisi
projektno nastavljene ali spontane, na njih pa sodelujejo skupine ali posamezniki domačega društva ali
gostujejo slovenski rojaki iz ožje ali širše okolice, in
sicer iz Srbije, BIH, Makedonije, s Hrvaške, z Madžarske, iz Italije in Slovenije.
Vsakoletne tradicionalne prireditve, ki jih društvo organizira od začetka svojega delovanja, so proslave ob
slovenskem kulturnem prazniku, ki ga obeležujemo
8. februarja, na dan smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, občasne ob ljubilejih drugih
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slovenskih velikanov s področja slovenskega slovstva
- Cankarja, Gregorčiča, Milčinskega, Jenka in drugih, Koncert slovenske pesmi in poezije, ki ga od leta
2003 vsako leto novembra organizirajo v Sinagogi in
na njem sodelujejo pevske skupine ali posamezniki iz
slovenskih društev v Srbiji, ponavadi pa gostuje tudi
kdo iz Slovenije, Dneve slovenske kulture, gospodarstva in turizma od 2012, ki vsako leto trajajo več dni in
se jih udeleži preko 1000 ljudi, božične maše, ki jih
vodijo najvišji cerkveni dostojanstveniki v slovenskem
jeziku od leta 2000 in velikonočne maše od 2005.,
razstave, med drugimi od leta 2004 tradicionalna bienalna, Slovenija, od kod lepote tvoje, numizmatika,
dobrodelne koncerte, promocije publikacij, avdio in
video materiala, filmski prispevki z raznih gostovanj
v Sloveniji ali gostovanj iz Slovenije in organizacija
le-teh, obiski ali predavanja visokih delegacij, parlamentarcev in predstavnikov kulture, znanosti in
izobraževanja. Vsako leto predstavniki društva ali
njegovih sekcij radi sodelujejo na tradicionalni prireditvi Dobrodošli doma v Sloveniji, na vseslovenskem
srečanju ali na manifestacijah, ki jih organizirajo druga društva v Srbiji in regiji, na raznih predavanjih in
seminarjih. Vsega tega je bilo v dvajsetih letih obilo.
Veliko je bilo tudi dela in nenazadnje lastnih sredstev,
ki so ga člani društva vložili v vse to.
ZAKLJUČEK
Najpomembnejše je vse večje zanimanje za domovino pri mladih, zdaj že že tretja ali četrta generacija
Slovencev, ki se zavedajo slovenskegarodu in si želijo
domovino svojih prednikov čimbolje spoznati, se naučiti jezika, poiskati svoje korenine, se samopotrditi
v tej smeri.
Enako je z vsemi glasbenimi skupinami- sekcijami,
ki negujejo slovensko glasbo, pa naj so to ljudske ali
umetne pesmi, brez njih si ne moremo predstavljati
slovenskega društva tukaj in na koncu in ne najmanj
pomembni pa so tu sami člani društva, ki zvesto
spremljajo ali pa aktivno sodelujejo na prireditvah.
Brez njih ne bi bili to, kar danes smo in želimo biti
tudi v prihodnje. Še kako pomembno je, da so slovenska društva pri vseh slovenskih uradnih predstavnikih
v Sloveniji in Srbiji deležna velike pomoči, razumevanja in upoštevanja, kar za vse nas predstavlja tudi
veliko čast.
Če bi vse to bili edini rezultati dvajsetletnega delovanja, bi lahko bili tudi z njimi še kako zadovoljni. Vendar pa je še veliko tega, česar se ne da opisati, veliko
lepih spominov, čustev in na koncu občutka, da smo
povezani z domovino in zaradi vsega omenjenega
nismo daleč od domovine in popolnoma sami. Vse
to skupaj pa povezuje vse nas v Kredarici in tudi vse
Slovence v zamejstvu in po svetu.
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ANE PRAČEK KRASNA

Ob izidu zbornika Ameriška
Slovenka iz Vipavske doline

Ana Praček Krasna
(1900-1988)
In si mi izzvala uporne misli,
sprevrgla mojo misel v upor,
ki je udarjal ob tvoja
»Zlata vrata svobode«.
( Iz pesmi Tujina)

Marija Mercina

Junija 2016 je v Ajdovščini izšel zbornik, posvečen
Ani Praček Krasna. Pesnica, pisateljica, časnikarka
in bojevnica za delavske in ženske pravice je s svojim pesniškim, pisateljskim in časnikarskim delom
izpisala svojo življenjsko zgodbo, ki je istočasno
pripoved o usodi slovenskega naroda v globalnem
svetu dramatičnega 20. stoletja.
Z zbornikom smo želeli oživiti spomin na osebnost
in delo te znamenite Slovenke z namenom, da
ostane oz. postane del sodobne slovenske zavesti.
Zadnja knjiga z njenimi deli je izšla posthumno leta
1991 in je že dolgo razprodana. V naslednjih letih
so se z osamosvojitvijo in novim družbenim redom,
demokracijo in tržnim gospodarstvom, v Sloveniji
uveljavile družbene spremembe, ki bralcu na nov
način osmislijo njeno delo. V svetu, ki ga je Kosovel
označil z besedami »ta ocean, strašno odprt«, se
spreminja tudi doživljanje slovenstva. Po eni strani
je zanj značilen občutek večje narodne ogroženosti,
po drugi pa jasnejša zavest, da smo Slovenci Eno,
ne glede na to, kje živimo, zato je potrebno ohranjati
spomin na vse rojake, ki so pomembno prispevali k
temu zavedanju.
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Increasing Interest in Learning Slovenian
In June 2016, Ajdovščina witnessed the publishing
of a literary tribute to Ana Praček Krasna. The poet,
writer, journalist, and fighter for workers' and women's rights build her life around writing poetry, fiction
and journalistic texts which bear testimony to the
fate of the Slovenian nation on the dramatic global
grounds of the 20th century.

The publication American Slovenian from Vipava Valley (Ameriška Slovenka iz Vipavske doline) commemorates the life and work of the famous Slovenian,
stressing her role in the development of the contemporary Slovenian consciousness. The last book with
her works was published posthumously, namely in
1991, and has been sold out for quite some time. In
the next couple of years – with the recognition of Slovenian independence, new social order, democracy,
and market economy – Slovenia witnessed certain
social changes that gave new meaning to Praček's
works. In a world described by Srečko Kosovel as “an
ocean, horribly open,” the perception of the Slovenian nation is changing. On one hand, it is characterized by a feeling of great national insecurity, while
on the other there is a strong awareness of the fact
that Slvoenians are a unity, regardless of where they
live. This is why we must preserve the memory of all
our compatriots who contributed to this awareness.
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Ali kot je v uvodniku zbornika zapisal Sergij Pelhan,
predsednik Slovenske izseljenske matice:
»Zaradi samozavedanja in zaradi ohranjanja slovenske samobitnosti moramo okrepiti spoznanje, tako
o preteklih kot sedanjih dosežkih, ki so jih in jih še
dandanes dosegajo Slovenci doma in po svetu na
številnih področjih življenja: od znanstvenega, ekonomskega, do športnega in kulturnega.«
Dorica Makuc je za zbornik napisala esej in ga opremila s slikovnim gradivom, Alenka Florenin intervju z
Dorico Makuc, razprave pa so prispevale Ivana Slamič, Helena Uršič in Tanja Bratina Kozamernik. Marija Mercina je napisala spremno študijo o nastajanju
zbornika in predstavila Dorico Makuc, pobudnico za
njegov nastanek.
Za oznako življenja in dela Ane Praček Krasna lahko
uporabimo Cankarjeve besede »Sredi arene življenja
sem stal«. Rodila se je 30. 11. 1900 v Dolgi Poljani v
Vipavski dolini, v kmečki družini. Do leta 1920 je Ana,

ko je po tedanjih zakonih še nepolnoletna zapustila rodno vas, izgubila očeta in mater, preživela vse
strahote prve svetovne vojne in doživela italijansko
zasedbo Primorske. Temu dodajmo še ponižujoč
sprejem v ZDA in nato nenehen boj za kruh. Več let
je živela v Parkhillu v Pensilvaniji, leta 1932 pa se je
preselila v New York. Ob delu se je izobraževala. Tako
dobro se je naučila angleščine, da je lahko kasneje
pisala v slovenščini in angleščini, in sicer v Mladinskem listu, Prosveti, Proletarcu, Majskem listu, Ameriškem družinskem koledarju, Enakopravnosti, Novi
dobi, Cankarjevem glasu in Napredku s prilogo Vrtec.
Bila je urednica in lastnica Glasa naroda. V izseljenskih šolah je poučevala slovenščino. Bila je prva
Slovenka, ki je v ZDA govorila na javnih delavskih in
feminističnih shodih. Med drugo svetovno vojno je
po radiu Glas Amerike obveščala o razmerah v stari
domovini in organizirala zbiranje pomoči. Pri tem je
sodelovala z Louisom Adamičem.
Leta 1950 je v New Yorku izšla Anina prva pesniška
zbirka z naslovom Za lepše dni. Ilustriral jo je njen
soprog Adolf Krašna. Kmalu po prihodu v ZDA se je
namreč omožila z Dolgopoljcem Adolfom. Po nekaj
mesecih ji je sledil tudi v New York in ji ves čas zvesto
stal ob strani v vseh življenjskih preizkušnjah.
Po drugi svetovni vojni je leta 1949 prvič obiskala domovino. Dolgopoljci, ki so bili tedaj še otroci, se še
danes spominjajo njenega obiska in dobrot iz daljnega sveta, s katerimi so se prvič srečali: balončkov,
zvezkov in svinčnikov.
6. 9. 1953 je skupaj s tisoči Primorcev na zborovanju na
Okroglici poslušala govor Josipa Broza Tita. Občutja s
tega zborovanja je opisala v članku z naslovom Okroglica. Doživela ga je kot »Velik praznik ljudstva, ki se
je borilo za svojo svobodo, za svoj narodni obstoj«.
Članek je ponatisnjen v zborniku Vstala Primorska,
2011.
Z možem sta se za stalno vrnila v Vipavsko dolino
leta 1972. Sprejeli so ju s pozornostjo, dodeljeno jima
je bilo družbeno stanovanje v bloku v Ajdovščini, podobno kot 4 leta prej slikarju Venu Pilonu. Že dve leti
po vrnitvi je umrl soprog Adolf, izčrpan od težkega
dela v ZDA, kjer je bil fizični delavec.
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KNJIŽNIČNA MREŽA
Po vrnitvi v domovino je prejela visoka državna priznanja takratne SFRJ oziroma SRS, čeprav ni bila več
politično dejavna kot v času izseljenstva. Zdi se, da
so bile po takratnem političnem mnenju z narodnoosvobodilnim bojem in revolucijo 1941─1945 dosežene
tako delavske kot ženske pravice. Je pa pogosto finančno podprla kulturne in zdravstvene ustanove v
Vipavi, Ajdovščini in Šempetru, kar je bilo tedaj zelo
dobrodošlo, čeprav ne ravno v duhu socializma. Sicer pa je še naprej veliko delala na področju izseljenstva. Objavljala je v slovenski izseljenski periodiki, se
redno udeleževala sej Slovenske izseljenske matice
in sodelovala pri pripravah in organizaciji počastitve
Louisa Adamiča, s katerim je sodelovala v ZDA. Ne
glede na vreme, se je v Ljubljano vozila z avtobusom
na seje SIM. Uredila je tudi osebni arhiv in ga izročila
NUK-u.
Najpomembneje pa je, da so po vrnitvi Ane Praček v
domovino »ob sodelovanju avtorice« izšli njeni knjigi Med dvema domovinama, 1978, in Moja ameriška
leta, 1980, ki sta izbora člankov, črtic in zapiskov. Leta
1986 je izšel še antologijski izbor iz njenega pesniškega dela Pesmi izseljenke. Tri leta po njeni smrti je pri
založbi Prešernova družba v Ljubljani izšel Newyorški
razglednik,1991, z izborom njenih člankov, urejenih
kronološko, ki sestavljajo svojevrstno avtobiografsko
pripoved. Mihael Glavan v svoji študiji v Razgledniku
Ano imenuje »eno najbolj znamenitih Slovenk«.
Vse omenjene knjige so bile deležne predstavitve v
časnikih in revijah. Njeno delo je predstavljeno in
ovrednoteno tudi v vseh temeljnih slovenskih leksikonih ─ Enciklopediji Slovenije, Slovenski književnosti
in Primorskem slovenskem biografskem leksikonu.
Zakaj torej nova knjiga o Ani Praček Krasna?
V zborniku Ameriška Slovenka iz Vipavske doline
smo sodelovali starejši avtorji, ki smo Ano Praček
Krasna osebno poznali in občudovali, mlajši avtorici
Helena Uršič in Tanja Bratina Kozamernik pa sta za
svoji raziskovalni nalogi na vipavski gimnaziji in novogoriški univerzi izbrali delo Pračkove, ker ju je zanimalo in navduševalo. V celoti, to je tudi s finančnim
prispevkom Občine Ajdovščina in posameznikov, pa
tudi tehničnim delom Magde in Nadje Rodman (Tiskarna Sedmak v Ajdovščini), je namenjen počastitvi
pomembne ustvarjalke in političarke. Uvodnik in razprave osvetljujejo delo in pomen Ane Praček Krasna
predvsem z gledišča današnjega časa, razkrivajo pa
tudi prikrito stran odnosa domačinov do njene vrnitve, njeno nesprejemanje v najbližji okolici in celo posmeh zaradi njenega »gosposkega« in mladostnega
načina oblačenja. Nedvomno je doživela marsikaj
podobnega tistemu, kar opisuje v svoji prozi »Rip van
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Winkle v Ajdovščini«. Po vrnitvi v domovino 1972 se
njeno literarno delo ni moglo uglasiti s tedanjimi modernejšimi smermi v slovenski književnosti, pa tudi
oznaka izseljenska književnica še danes zožuje pomen njenega leposlovnega dela.
Samo tu v Vipavski dolini, od koder je krenila v svet,
ki ga je opisovala v svojih delih in se vanj z ljubeznijo
vračala in kjer zdaj počiva na ajdovskem pokopališču
ob strani svojega moža, samo tu je bilo mogoče povezati spomine nanjo, različne postaje in razpotja v
njenem življenju, pa tudi ponovno v zborniku zaokroženo predstaviti njeno delo. Ivana Slamič je ob svetovnem dnevu poezije 22. 3. 2016 v Ajdovščini skupaj
z recitatorji, študenti iz Ajdovščine, pripravila izbor
Anine poezije, napisani v slovenščini in angleščini, na
Opčinah pa je 5. 6. 2016 v okviru simpozija Slovenska
ženska ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20.
stoletja do sodobnosti predstavila njen literarni opus.
Takoj po izidu je bil zbornik predstavljen v Lavričevi
knjižnici v Ajdovščini (7. 6. 2016), nato še v Dolgi Poljani (24. 6.), v Novi Gorici (29. 6.) in Gorici (30. 6.). Na
teh predstavitvah so obiskovalci predlagali, kako bi
lahko v javnosti oživili spomin na Pračkovo, dr. Irene
Mislej je npr. predlagala, da bi po njej poimenovali
ulico v Ajdovščini, spontano pa so iz starejših poslušalcev privreli spomini na njena obiska pred vrnitvijo
v domovino.
Do konca letošnjega leta bomo sodelavci pripravili še
nove predstavitve zbornika. Upamo, da smo s tem delom zgradili vsaj temelje novega mostu. Na srečo nismo edini. Po naključju je v istem času (30. 6.─26. 11.
2016) v NUK-u odprta razstava z naslovom V obljubljeno deželo. Slovenke v ZDA, kjer ima svoje mesto tudi
Ana Praček Krasna. Še vedno pa je čas, da se zberejo
spomini nanjo in da se izda izbor iz njenih del.

Maja Novak-Mayita je svetovna popotnica, ki jo
je spoznavanje različnih dežel in kultur odprlo
za sprejemanje in spoštovanje novega, drugačnega, učenje ter duhovno rast. Svoje bogate
popotniške in delovne izkušnje je strnila v dveh
knjigah, Esenca življenja na poti in S trebuhom
za kruhom, v katerih opisuje svoje doživljaje
in svetuje mladim, ki bi se radi v iskanju dela
odpravili v svet.

Spreading Positive Energy, Courage, and Self-Confidence for a Better World
Maja Novak-Mayita is a world traveler who has learned to
accept and respect anything and anyone new or different,
gained a lot of knowledge, and grown spiritually through
her traveling to different parts of the world and getting
to know new cultures. She has condensed her rich travel
and work experience in two books – The Essence of Life
on the Road and S trebuhom za kruhom – in which she
describes her adventures and gives advice to the youth
who wish to pursue their careers abroad

Edita Žugelj
Foto: E. Ž. in osebni arhiv

Za boljsi svet

M

s širjenjem pozitivne energije, poguma in vere vase

Maja je ena tistih ljudi, ki v vsak prostor prinesejo
svetlobo in optimizem. Tudi izjemno pogumna je, saj
je v zadnjih desetih letih prepotovala velik del Evrope,
Severne Amerike, Afrike, JV Azije in Novo Zelandijo.
V Kanadi, ZDA, na Novi Zelandiji, v Mehiki, na Sejšelih in francoski rivieri je tudi delala, marsikje kot
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prostovoljka, zadnja štiri leta pa pluje po morjih na
prestižnih zasebnih jahtah, kjer dela kot stevardesa.
A se, kot pravi, vedno srčno rada vrne v Slovenijo.
Doma o svojih bogatih izkušnjah predava, jih, skupaj
s čudovitimi fotografijami, deli na svoji spletni strani,
Facebooku in Instagramu, piše blog, svetuje o delu v
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telskih verig. Čeprav je tudi bivanje v takih hotelih del
mojih potovanj. A s spoznavanjem dežele skozi oči
domačinov pride tudi spoznavanje in s tem razumevanje drugačnih običajev in navad. Tega nam v današnjem svetu vsem primanjkuje,« je prepričana Maja.
S tem pa, kot pravi, pride tudi spoznavanje samega
sebe. Z vsakim potovanjem je osebnostno rastla in
se iz nekdanje zapečkarice prelevila v pogumno pustolovko.

tujini in na jahti ter na željo izdeluje načrte potovanj
na določene destinacije.
ODKRIVANJE SVETA IN SEBE
Nekoč je bilo drugače. Maja je bila še v najstniških
letih čisto nasprotje današnje pogumne in dinamične mlade ženske, najraje je bila doma. Potem pa se
je pri devetnajstih s sopotnico odpravila na prvo popotovanje v Maroko ter začela odkrivati svet in sebe.
Zaljubila se je v potovanja in se odločila za študij turizma. Po diplomi si je želela tudi delovnih izkušenj
in tujina se ji je zdela za to najboljša izbira. Tako se je
podala na daljšo pot, najprej na delo v ZDA in potem
še na Novo Zelandijo. Maja se na potovanje običaj-
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no pripravi tako, da poskuša pred odhodom čim več
izvedeti o deželi in njenih običajih, potem pa jo najraje spoznava s pomočjo lokalnega prebivalstva, njihovega načina življenja, kulture in kulinarike. »Prvo
pravilo popotnikov v tuji deželi je, da spoštujemo
njene običaje, kulturo, način življenja,« pravi Mayita. »Namesto, da bi obsojali ali kritizirali drugačen
način življenja od našega, se raje prepustimo in se
odpremo novim možnostim. Na svojih potovanjih se
najraje nastanim pri lokalnih prebivalcih, jem skupaj
z njimi, saj obožujem domačo hrano in tako drugače
doživim deželo. Okusim številne specialitete, ki jih ni
v restavracijah, namenjenih turistom, poleg tega pa
na ta način denar dobijo domačini, ne tuji lastniki ho-

junij 2017

DELO V TUJINI
Potovanja so Majo ne samo spremenila, ampak ji tudi
omogočila delo, v katerem uživa. Vendar delo prinese
tudi veliko večjo odgovornost. »Pred tem se moraš
tudi pozanimati, kje je najbolje odpreti bančni račun,
kako plačuješ davke ipd.,« pripoveduje Maja. »Potem
pa se moraš z dobrim delom ves čas dokazovati in se
zavedati, da si zunaj vedno tujec. Imam sicer izjemno
dobre izkušnje, vedno sem naletela na zelo gostoljubne ljudi, ki so mi pomagali, vendar se moraš tudi
prilagajati tuji kulturi in biti bolj odgovoren. Nič ni samoumevno.« Delo na prestižnih zasebnih jahtah, ki
ga Maja opravlja zadnja leta, je po njenih besedah še
toliko bolj zahtevno, posebno: »To je ena najboljših in
najslabših izkušenj v mojem življenju, saj je tako delo
zelo ekstremno. Po eni strani obiskujemo najbolj prestižna mesta na svetu, po drugi pa sem v poletnih
sezonah delala tudi po tri mesece brez prostega dneva, po 16 ur na dan, daleč od kopnega, s posadko,
katere člani niso bili moja družina ali najboljši prijatelji. Pa smo se morali kljub temu zelo dobro ujeti,
da smo kot tim najbogatejšim ljudem na svetu nudili najboljšo uslugo. Tako delo je sicer zelo stresno,
zato pa se naučiš veliko novega in ugotoviš, koliko
zares zmoreš, zato je tovrstna izkušnja super. Spoznaš tudi svoje temne plati, ugotoviš, kako reagiraš v
stiski, pogrešaš dom ali jutranje poležavanje, objem
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drage osebe po koncu 16-urnega delovnika. Čaka te
le šest kvadratnih metrov ladijske kabine. To je lahko
psihično zelo naporno, a ti da možnosti za samospoznavanje, ugotavljanje lastnih omejitev in odkrivanje
notranjih moči.«
Maja je med delom na jahtah doživela tudi pomorski
nesreči. »Enkrat smo trčili v skalo, na srečo je bilo
brez hujših posledic, šok je bil pa vseeno. Drugič smo
sredi Indijskega oceana obtičali v nevihti s pokvarjenimi ladijskimi motorji. Trajalo je dva dni, da so prišli
po nas in nas odvlekli na nek otok. Ni bilo enostavno,
a to je pač del te službe,« pravi Maja.
NASVETI ZA POTOVANJA IN DELO V TUJINI
Maja je o svojih popotniških in delovnih izkušnjah v
tujini napisala dve knjigi, Esenca življenja na poti in S
trebuhom za kruhom. V prvi v 14 zgodbah opiše svoja
spoznanja o življenju in sebi, ki jih je pridobila na potovanjih po svetu. Druga knjiga pa je namenjena mladim
od 18. do 30. leta, saj so v njej informacije o vizah za
ljudi v tem starostnem obdobju. Maja v njej tudi opiše,
kje vse je delala in kako je prišla do dela. »Mladi, ki bi
se radi odpravili na delo v tujino, v njej najdejo bogat
vir informacij tudi o tujih agencijah, ki jim lahko priskrbijo delo, koliko denarja je pametno prihraniti pred potovanjem, zakaj sploh iti na pot in kaj se iz tega lahko
naučiš. Skratka, priporočljivo branje za prave popotnike,« pove Maja. Aktivna je tudi v družabnih omrežjih,
kjer prav tako deli svoje izkušnje in je vedno pripravljena z nasvetom priskočiti na pomoč.
Maja Novak bo že v kratkem odpotovala v Sredozemlje, kjer bo že drugo leto zapored delala na eni od
prestižnih jaht in na njej preživela poletno sezono.
http://www.mayita.si/
https://www.instagram.com/mayita.slo/
https://www.facebook.com/MayitaSLO/
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Bernarda Marovt je prva svetovno
priznana slovenska manekenka
in fotomodel, ki ji je uspelo v
evropskem in svetovnem merilu.
Srednja generacija se je najbolj
spomni po tem, da je bila leta
1983 Miss Jugoslavije, istega
leta so jo na izboru za Miss sveta
izbrali za Miss fotogeničnosti. Še
bolj ponosna pa je na kasnejša
priznanja: Top model Italije 1990,
Top model Evrope 1992, istega
leta je dobila tudi naziv za najbolj
fotografiran obraz na svetu. Že
leta 1992 je dobila nagrado za
življenjsko delo, leta 2000 pa je
bila po izboru revije Jana Slovenska lepotica stoletja. S svojo
profesionalnostjo, delavnostjo in
vztrajnostjo je ustvarila izjemno
kariero, še danes je aktivna, svoje
znanje pa prenaša tudi na druge.

Bernarda
Marovt
SLOVENSKA LEPOTICA STOLETJA

Edita Žugelj,
Foto: osebni arhiv

56

Rodna gruda

Bernarda Marovt:
Slovenian Beauty of the Century
Bernarda Marovt is the first
world-acclaimed Slovenian fashion and photo model to succeed on
both the European and the grand
global scale. The mid generation
might remember her for her title
of Miss Yugoslavia of 1983 – the
very same year she was also pronounced the most photogenic contestant in Miss World competition.
But what she is even more proud of
are her future accolades: Top Italian Model of 1990 and Top European Model of 1992. In 1992, she was
also awarded for having the most
photographed face in the world.
As early as 1992, she received an
award for lifetime achievement,
and in 2000, in the Jana magazine,
she was proclaimed the Slovenian
beauty of the century. With her
professional attitude, dedication,
and stamina, she has led an outstanding career. She is still very
much active today and is passing
her knowledge on to others.
junij 2017
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Bernarda Marovt je doma iz Ljubnega ob Savinji, vendar že od mladostnih let dela in potuje po vsem svetu,
zadnji dve desetletji pa stalno živi v Milanu, od koder
pogosto prihaja domov. Z modo se je začela ukvarjati
na Centru za sodobno oblačenje v Ljubljani. Po prvih
modnih revijah, fotografiranjih in snemanjih oglasov
za televizijo se je njena pot nadaljevala v Zagrebu in
drugje po nekdanji Jugoslaviji. Pozneje so jo odkrili
največji fotografi in modni kreatorji sveta, delala je
na revijah visoke mode po vsem svetu, sodelovala
pri oglaševalskih kampanjah za različne kozmetične
hiše. Smehljala se je z naslovnic številnih svetovnih
revij in časopisov ter se poskusila tudi pri filmu in v
gledališču.
Svet mode te je privlačil že med študijem, pa si si
takrat predstavljala, da se mu boš zapisala za vse
življenje in postala ena najbolj znanih slovenskih
manekenk in modelov v svetovnem merilu?
Res je, modni svet me je privlačil že med študijem,
a si nisem nikoli predstavljala ali razmišljala o tem,
da bom nekoč model, ali da bi se celo profesionalno
ukvarjala s tem poslom. Stvari so se odvijale zelo hitro, nazadnje spoznaš, da te delo zanima, zabava …
Sicer je včasih naporno, ampak če imaš nekaj rad, ti
ni težko oz. odveč. Vse delaš z veliko volje, energije,
uživaš, imaš priložnosti potovati po svetu, spoznati
veliko ljudi, se naučiti tujih jezikov, prav tako pa tudi
zaslužiti.
Kateri dogodek oz. dosežek te je izstrelil med zvezde?
Ko sem prišla prvič v Milano, sem imela pri sebi samo
naslov tamkajšnje največje agencije. Po srečanju z
njenimi predstavniki sem se nastanila v mestu in že
po dveh dneh dobila vabilo na zelo pomemben kasting, kjer je bilo prisotnih več kot sto modelov. Iskali
so dekle, ki naj bi podpisalo štirimesečno pogodbo za
italijanski in francoski modni časopis Bazaar, ki je bil
takrat zelo priljubljen. Po kastingu sem dobila sporočilo, da sem bila izbrana med vsemi temi dekleti
in me čaka zanimiva pogodba. Takrat se mi je začelo
vse odpirati, začela sem potovati po svetu, delati z
največjimi fotografi sveta, se fotografirati za kampanje, modne kreatorje itd.
Kako si se kot mlado dekle znašla v tem svetu, kako
si ohranjala trezno glavo, da se nisi ujela v številne
pasti, ki prežijo na tej poti?
Ko se kot mlado dekle znajdeš v tujem svetu, delaš
z različnimi ljudmi, moraš ohraniti trezno glavo, biti
pozorna, s kom imaš opravek, paziti, da ti česa ne
podtaknejo, razumeti, kdaj ti lažejo ipd. To je odvisno od vsakega posameznika, od njegovega značaja,
biti moraš močan, stati za svojimi idejami, ideali, ne
podlegati ljudem, ki ti hočejo slabo. Skratka, z leti se
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naučiš, da znaš ljudi oceniti in veš, ali govorijo resnico ali se pretvarjajo ...
Kateri od številnih lepotnih nazivov in različnih priznanj ti največ pomeni?
Vsako priznanje in lepotni naziv mi nekaj pomeni. V
trenutku, ko prejmeš nagrado, ne razmišljaš o tem,
včasih se pomena priznanja niti dobro ne zavedaš.
Na misel mi je prišla zadnja nagrada leta 2000, ko
sem bila v Sloveniji izbrana za lepotico stoletja, pa
tista iz leta 1992, ko sem v tujini prejela nagrado za
kariero in življenjsko delo.
Zakaj si se ustalila ravno v Milanu?
V Milanu je bilo vedno središče svetovne mode. V
mestu srečujemo največje svetovne kreatorje, fotografe, umetnike, stalno se nekaj dogaja, mesto nikoli ne miruje. V Milanu se vrstijo vsi najpomembnejši
svetovni sejmi, mesto je polno kulinaričnih in kulturnih prireditev, modnih revij. Tu najdem navdih za
svoje delo, ideje za naprej, dobim energijo in voljo za
ustvarjanje. Mora pa, seveda, vsak zase znati izbrati
najboljše in najbolj koristno ...
Kaj ti pomeni domovina, kako ohranjaš stike s Slovenijo, z družino in s prijatelji? Se boš nekoč vrnila?
Redno ostajam v stiku s Slovenijo, rada se vračam
in ohranjam stike s prijatelji, znanci. Pred petimi leti
sem tu odprla Mladinsko manekensko šolo, v kateri
mladim dekletom in fantom ponujam priložnost, da
si pridobijo znanje in se naučijo vsega, kar je potrebno za delo manekena in fotomodela. Najbolj obetavnim tudi pomagam, da pridobijo profesionalne fotografije, s katerimi se predstavljajo v svetu mode, ter
začnejo v Milanu delati za tuje modne agencije. Pred
kratkim pa se je v Sloveniji na podlagi mojih izkušenj
z Donna Academy v Italiji začela še Akademija za
ženske. V njej strokovnjaki z različnih področij (psiholog, modni stilist, osebni trener, osebni svetovalec,
nutricionist, vizažist, frizer, strokovnjak za pravilno
držo in hojo) ženskam pomagajo, da pridobijo samozavest, odkrijejo svojo ženstvenost in karizmo, se
naučijo nekaterih veščin in postanejo glavne akterke
svoje lepote. Za zdaj sem ves čas na poti med Italijo
in Slovenijo in osebno sledim projektom v obeh državah. Delam stvari, ki me še vedno zabavajo, izpolnjujejo in izboljšujejo. Kako bo nekoč, pa še ne vem,
pustimo se presenetiti …
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HERE’S TO ANOTHER 70 YEARS OF SUCCESS...
It was in fall 1947 that a group of Slovenian men and women gathered
in a small room in Rijeka, where they became a Slovenian minority
wishing nothing but to preserve their mother tongue, customs, and
tradition through singing, dancing, and educating. The movement's
main activist was teacher Zora Ausec. She advocated the Slovenian
school that was open in Rijeka from 1947 to 1950, and was attended
by the oldest still-living members of the Association. As far as the
name of the association is concerned, the first members opted for
Bazovica, which is a town near Trieste where the first Slovenian victims of fascism lost their lives.

But Slovenians first set foot in Rijeka a time ago. The first writings
date back to the 15th century; and in the 19th century, nearly 20%
of the local population spoke one of the Slovenian dialects at home.
Following WWII, Rijeka became the largest harbor and industrial
center which attracted a new wave of Slovenians, looking for new
opportunities in this fast-evolving center. The city soon became a
cultural center and many important Slovenians lived there: Primož
Trubar, Janez Vajkard Valvazor, Janez Trdina, and the richest man
in Rijeka – merchant Ludovik Adamič who built the Rijeka Theater.
Among the big names is another Slovenian, namely Josip Gorup who
was the patron of culture and art. Among other buildings, he also
owned the building today known as the medical center and the former Evropa Hotel. The villa on Podpinjol 43 used to be owned by his
son Milan, however, following his death, the authorities decided to
dedicate the building to the Slovenian national minority in Rijeka
who use it for cultural and educational purposes.

sedemdeset

NA NOVIH

uspešnih let

Bila je jesen, pisalo se je leto 1947, ko se je
skupinica Slovenk in Slovencev, ki so na Reki
s formiranjem novih državnih meja postali
„zamejci“, zbrala v majhni sobici z eno samo
željo, da ohranijo svoj materni jezik, običaje
in tradicijo skozi pesem, ples in prosveto.
Glavna aktivistka tega gibanja je bila učiteljica Zora Ausec, ki se je zavzemala tudi
za slovensko šolo, ki je na Reki delovala od
1947 – 1950 in so jo nekoč obiskovali tudi
naši sedanji najstarejši člani društva, ki so
še zmeraj aktivni. Prvi člani so se uskladili,
da društvo poimenujejo “Bazovica” po kraju
blizu Trsta, kjer so padle prve slovenske žrtve
fašističnih napadov.
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SLOVENSKO KULTURNO
PROSVETNO DRUŠTVO
BAZOVICA
Eva Ciglar

S

Slovenci so na tem območju sicer zabeleženi že veliko prej. Prvi zapisi izhajajo iz 15. stoletja, v začetku 19. stoletja pa je skoraj 20% prebivalstva doma
govorilo v enem od slovenskih narečij. Po drugi SV
je Reka postala največje pristanišče in industrijsko
središče, kar je sprožilo novi val Slovencev na to
ozemlje zaradi možnosti zaposlitve v hitro razvijajočem se centru.
V mestu, ki je postalo tudi kulturno središče, so
skozi čas živeli in delali pomembni Slovenci, kot so:
Primož Trubar, Janez Vajkard Valvazor, Janez Trdina,
Slovenec je bil pa tudi najbogatejši reški meščan ,
trgovec Ludovik Adamič, ki je zgradil reško gledališče. Med velike mecene sodi še en Slovenec, zaščitnik kulture in umetnosti Josip Gorup, ki je med
drugim posedoval stavbo današnjega kliničnega
centra in nekdanji hotel „Evropa“, vila na sedanjem
naslovu Podpinjol 43 pa je bila v lasti njegovega sina
Milana. Po njegovi smrti so oblasti odločile, da se
stavba dodeli v last slovenski narodni skupnosti na
Reki in naj služi v kulturne in prosvetne namene.

junij 2017

Leta 1950 je torej slovensko kulturno-prosvetno
društvo dobilo svoj prostor, krasno vilo z ograjenim
dvoriščem, v kateri od tedaj in do danes neprekinjeno deluje slovensko kulturno-prosvetno društvo
„Bazovica“. Prva formirana skupina je bila pevski
zbor, kmalu za tem se je osnovala tudi folklorno-plesna sekcija in kot zvezde so se začele rojevati
nove: dramska skupina, tamburaški orkester itn.,
predvsem pa je mogočna hiša omogočala razvoj
kulturnega amaterizma Slovencev in nudila zatočišče vsem, ki so čutili pripadnost slovenskemu narodu ter jim omogočala družbo rojakov in pogovor
ter ustvarjanje v maternem jeziku. Prav hiša, s katero se je skozi čas dobro gospodarilo, je omogočila
adekvaten prostor za širitev članstva in posledično
tudi aktivnosti v društvu. „Bazovica“ je na stežaj
odprla vrata vsakomur, ki je čutil potrebo po kulturi
ali pripadnosti slovenskemu narodu. Skozi vsa leta
se je posebna skrb posvečala tudi ohranjanju prijateljskih odnosov s hrvaškim narodom. Skozi zgodovino so člani dosegali odmevne uspehe na glasbenem, plesnem in dramskem področju.
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V društvu so aktivno delovali mnogi Slovenci in skozi
čas je društvo je izdalo štiri knjige. Med njimi je zbirka pesmi Slavka Arbitra „Kako si mi lepa dežela domača“ in znanstvena monografija društva „Slovenski
dom KPD "Bazovica" v slovenskem in hrvaškem jeziku, katere avtorici sta raziskovalki Kristina in Barbara
Riman. Zbor pravkar čaka na izid druge zgoščenke, ki
bo obeležila častitljivo okroglo obletnico.

Letos mineva 70 let od prvih korakov k formiranju
slovenske manjšine na Reki. Lahko bi rekli, da je
Bazovica prispodoba za toplo mamino oz. babičino
gnezdo, kjer se člani počutimo kot doma, vidimo jo
kdaj kot avtoriteto, ki človeka spodbuja k ustvarjanju, učenju, branju in negovanju slovenske kulture,
za strogo mačeho, ki nam nalaga zahtevne naloge
in izzive in nas skozi aktivnosti uči reda, kreativnosti
in discipline, ter dobro prijateljico, v kateri najdemo
zaveznika v deževnih dneh in spodbuja posameznikov socialni razvoj in čustveno inteligenco. Vse to
in še več je Bazovica. Velika skupina ustvarjalcev in
učencev, prijateljev, ki so si zelo blizu, ne glede na
starost, in se ne omejuje ter z veseljem sprejema
nove člane velike družine, saj ji je vsak nov pridobljeni član v čast in ponos. Danes šteje kar okoli
2000 registriranih članov, od katerih je aktivnih 150
v vsaj eni izmed desetih amaterskih skupin, ki delujejo pod okriljem društva, in so (vsaka zase) izjemno
aktivne.
To so:
• Mešani pevski zbor, ki z društvom letos praznuje
70. rojstni dan in se rad pohvali s Pepijem, ki v
zboru prepeva od same ustanovitve. Ja, res je!
Že 70 let prepeva in ne zamudi skoraj na nobeno
vajo.
• Dramsko-recitatorska skupina je prav tako dolgoletna skupina, ki je do danes odigrala že več
kot 300 predstav. V zadnjem času prevladuje žanr komedije, za njene velike uspehe pa je
zaslužen dolgoletni vodja Alojz Usenik, ki je v
reškem gledališču dolga leta bil tudi inšpicient,
izjemen umetnik in prijatelj, ki nas je lanskega
julija na žalost zapustil.
• Planinska skupina zraven izletov organizira še
razna predavanja in fotografske razstave, kjer
njeni člani lahko pokažejo ujete trenutke neokrnjene narave in letos praznuje 15 let svojega
delovanja. Med drugimi prijateljskimi planin60
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skimi društvi se govori, da PS Bazovica slovi po
povezovalni vlogi med slovenskimi in hrvaškimi
planinskimi društvi.
Folklorna skupina neguje slovenske in tudi hrvaške plese in se udeležuje raznih folklornih
festivalov, v zadnjem času pa je razširila svoje
članstvo in ga pomladila. Skupina pleše ob živi
glasbi in si pridne gospe skrbno same sešijejo
noše.
Plesna skupina ima na repertoarju moderne
plese za mlajšo generacijo, kljub temu pa ob
zvokih modernih ritmov zamigajo tudi zrelejše
gospe.
Fotografska skupina spremlja dogajanja v društvu, organizira skupne in samostojne fotografske razstave in izdaja razne fotografske razpise
z namenom, da poveže ljubitelje fotografije iz
vseh zamejskih držav.
Mladinsko skupino tvorijo mlajši člani društva,
ki so po večini aktivni tudi v drugih skupinah,
pomagajo pri dogodkih v društvu in pripravljajo
samostojne projekte ter se borijo za pridobitev
podmladka aktivnega članstva in povezovanje z
drugimi mladinskimi organizacijami v Sloveniji
in v zamejstvu.
Glasbena skupina omogoča ljubiteljem glasbe,
da se preizkusijo in naučijo igranja na različne
instrumente. Tako so osnovali bend “Mimo ritma”, ki spremlja večino dogodkov v društvu;
njihov nastop je že skoraj obvezen del otvoritve
vsake naše razstave in se veselijo gostovanj izven društva.
Likovna skupina je najmlajša skupina društva.
Člani te skupine se seznanjajo z raznimi likovnimi tehnikami, materiali in motivi in tako predstavljajo sebe skozi likovni izraz.
V društvu poteka tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika s kulturo, ki poteka v organizaciji
Ministrstva za izobraževanje in šport Republike
Slovenije.
junij 2017

Ob obletnici smo kot darilo na Reki prejeli tudi prvo
raziskovalno enoto Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, ki ima prostore v našem društvu,
kar bo pripomoglo k razvoju raziskovanja Slovencev
na Hrvaškem ter bodo rezultati raziskav lahko temelj za nadaljnjo postopanje v kulturnem in prosvetnem smislu. Ker Hrvaška država manjšinam
zakonsko dodeljuje dobre pogoje glede vprašanja
manjšinjskih pravic v šolstvu, na Reki poteka po zaslugi posameznic pouk slovenskega jezika in kulture
v OŠ Pećine, OŠ Kozala (od letos), OŠ Matulji in OŠ
Jušići. Od letos imajo tudi predšolski otroci možnost
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učenja slovenščine v reškem vrtcu Bulevard.

Slovenski dom torej danes ni več samo mesto za
ljubitelje kulture. S konzularnimi dnevi, ki potekajo
v organizaciji slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem, informativno točko, ki jo vodi ga. Marjana
Mirković, društvom EU korak, ki deluje v prostorih
društva in je usmerjen na evropske projekte, dobrim
in zavzetim delom voditeljev skupin, vodstva in tajništva, je prerasel v pravo informacijsko središče za
rojake s širšega območja Kvarnerja, otokov, Istre in
Gorskega Kotarja.
Vsi dogodki v tem letu so posvečeni 70. obletnici društva, z bogatim kulturnim programom pa jo
bomo v veliki gledališki dvorani svečano obeležili
25. novembra 2017 v HKD (Hrvatski kulturni dom)
na Sušaku in vas ob tej priložnosti toplo vabimo na
prireditev, na kateri bomo skupaj pihnili 70 svečk.
VSE NAJBOLJŠE, DRAGA NAŠA BAZOVICA!
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Choosing the Right University Matters more than
the Choice of Location
Nowadays, studying in a foreign country is nothing
out of the ordinary among the youth. Student exchange programs are something completely normal.
Out of different reasons, people decide to spend
their whole studies abroad. One of the most frequent university city choices among Slovenian students who study abroad is Vienna, the ex-capitol of
the former multinational Habsburg Monarchy which
also comprised Slovenia. Even today, there are many
Slovenians studying in Vienna. Ciril Trček, who is enrolled in the University of Applied Arts and studies
industrial design, is one of them.
Avtor in Foto: Edita Žugelj

izbira univerze

Danes ne velja za nič posebnega, če se mladi odpravijo na študij v tujino. Študijske
izmenjave so nekaj običajnega, nekateri se iz takih in drugačnih vzrokov odločijo, da
bodo v tujini ves čas študija. Eno od tradicionalnih univerzitetnih središč za slovenske izobražence je zadnja stoletja avstrijsko glavno mesto Dunaj, ki je bilo nekoč
prestolnica večnacionalne habsburške monarhije, katere del smo bili. Tudi danes
je na Dunaju precej študentov iz Slovenije, med njimi Ljubljančan Ciril Trček, ki na
Univerzi za uporabne umetnosti študira industrijsko oblikovanje.

BOLJ KOT MESTO JE POMEMBNA

N

CIRIL TRČEK

Na Dunaju je v 19. in začetku 20. stoletja študiralo
precejšnje število univerzitetnih študentov iz takratne dežele Kranjske, med njimi Cankar, Prešeren,
Miklošič, Plečnik, Kopitar, Čop, Janša in številni drugi. Ljubljana je namreč prvo univerzo dobila šele
leta 1919. Kozmopolitski Dunaj je danes priljubljen
predvsem med študenti umetniških smeri: glasbeniki, arhitekti, slikarji, oblikovalci …
Za slovenske študente veljajo enaki pogoji za sprejem na visoke šole kot za avstrijske, poleg tega je v
Avstriji študij načeloma brezplačen oz. so šolnine za
mednarodne študente nizke. Sicer pa več o tem v
pogovoru s Cirilom Trčkom.
Zakaj si se odločil za študij na Dunaju? Je sistem
študija drugačen kot v Sloveniji?
Čeprav me je že od malega veselilo risanje in slikanje, ko sem sem začel uporabljati računalnik pa tudi
digitalno oblikovanje in podobno, sem se najprej
odločil za študij prava. Po treh letih na Pravni fa-
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kulteti Univerze v Ljubljani pa sem se odločil, da
bom poizkusil na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje, kljub temu da me je po porabljenih
rednih vpisih čakal izredni, torej plačljiv študij. A
so ravno tisto leto, ko sem se hotel vpisati, znižali
število študentov, ki jih sprejmejo na izredni študij
industrijskega oblikovanja s tri na enega. To je zame
postal problem, prijavila sva se namreč dva in oba
opravila preizkus nadarjenosti, sprejet pa je bil tisti
drugi. Ko je za to izvedel moj prijatelj, ki je takrat
študiral arhitekturo na Dunaju, mi je svetoval, naj
se vpišem na Universität für angewandte Kunst na
Dunaju (Univerza za uporabne umetnosti), kjer je
tudi sam študiral. Študij na tej univerzi je brezplačen, kakovost pa visoka. Slednjega takrat še nisem
vedel, vendar sem se s spodbudo družine vseeno
odločil, da grem na njihov preizkus nadarjenosti na
oddelku za industrijsko oblikovanje in bil sem sprejet. Industrijsko oblikovanje je oblikovanje masovno
proizvedenih predmetov, sem sodi tudi oblikovanje
uporabniških vmesnikov in zasnova različnih storijunij 2017

tev. Na naši fakulteti poleg industrijskega oblikovanja poučujejo tudi arhitekturo, grafično in modno
oblikovanje, transmedijske umetnosti, slikarstvo,
fotografijo, kreativno pisanje in še nekaj drugih.
Verjetno je najbolj znana po grafičnem in industrijskem oblikovanju ter arhitekturi. Zadnje veliko ime
na fakulteti je bila nedavno preminula Zaha Hadid,
svetovno znana britanska arhitektka iraškega rodu,
profesorica na arhitekturi.
Kakšno je življenje na Dunaju, kako si se navadil
na veliko mesto, je zelo drugačno od Ljubljane?
Pravzaprav sem se na življenje tu razmeroma hitro navadil, v približno pol leta. Verjetno mi je pomagalo tudi to, da sem od rojstva živel v mestu, v
Ljubljani. Dunaj se sicer od Ljubljane precej razlikuje, in to ne samo po velikosti. Prebivalcev ima
za celo Slovenijo, s podzemno železnico, tramvaji
in avtobusi pa dosti boljše prometne povezave kot
Ljubljana. Zato lahko z ene na drugo stran prideš
razmeroma hitro. Zame je največja dobrina Dunaja

umetnost. Razstave in različni umetniški dogodki
se vrstijo tako rekoč iz dneva v dan. Tako so vsakomur na voljo navdih, sprostitev in izobraževanje
o različnih zvrsteh umetnosti. Ker za raziskovanje
okolice Dunaja nisem imel veliko časa, o tem ne
morem dosti govoriti, so mi pa sošolci povedali, da
Wienerwald (Dunajski gozd), reka Donava in okoliš
nudijo veliko možnosti za rekreacijo in sprehode. Če
se vrnem k primerjavi z Ljubljano, me osrednji del
Dunaja (Innere Stadt - notranje mesto) spominja na
stare ljubljanske stanovanjske stavbe (npr. tiste okrog sodne palače), le da so tu za dve nadstropji višje
in jih je več. Tisti deli Dunaja, ki ležijo okoli starega
mestnega jedra, so še vedno lepi, ko pa se od njih
oddaljiš, vse postane bolj industrijsko, nekako čudno mešano in slabo oblikovano - kar me včasih zelo
moti. Ljubljana se mi zdi v primerjavi z Dunajem še
vedno dosti konsistentna, kar zadeva videz.
Kakšen je odnos Dunajčanov in profesorjev na fakulteti do tujcev?
63
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Moram poudariti, da je odnos velike večine ljudi do
tujcev zelo pozitiven. Ker je število tujcev razmeroma veliko in ker naša fakulteta stremi k prepoznavnosti, si slabega odnosa zagotovo ne morejo privoščiti. Poleg tega na njej poučuje veliko število tujih
profesorjev, ki so v svoji stroki blizu ali pa v samem
svetovnem vrhu.
Kakšne možnosti ti ponuja avstrijska prestolnica
s stališča študija, bivalnega okolja in multikulturnosti? Imaš več možnosti kot v Ljubljani?
Treba je vedeti, da imaš v skoraj vsakem mestu z več
prebivalci, kot jih ima Ljubljana, tudi več možnosti,
s katerega koli stališča. Na Dunaju je deset javnih in
šest zasebnih univerz. Zagotovo je možnosti za študij več. Glede multikulturnosti je podobno, vendar
se mi včasih zdi, da mogoče ne na pozitiven način.
Imam občutek, da na nas, »Jugoslovane«, gledajo
drugače in verjetno je podobno z drugimi narodi, ki
ne prihajajo iz zahodne ali severne Evrope. Glede
tega mi je Ljubljana veliko bolj všeč.
Je na Dunaju veliko slovenskih študentov, se srečujete oz. sodelujete, si pomagate? Kako preživljaš prosti čas?
Kar vem o slovenskih študentih na Dunaju, je iz mojega bivšega domovanja v Korotanu, študentskem
domu v lasti Republike Slovenije. S Slovenci se nikoli nisem preveč družil, čeprav imamo skupno državo in jezik. Nekaterim to sicer pomeni ogromno,
meni pa je pomembneje, da z nekom delim enak
način razmišljanja, pogled na svet, stvari, ki naju
zanimajo itn. Konec koncev smo vsi prebivalci sveta
in to je veliko pomembneje kot narodnost. Druženje
z nekom samo zato, ker sva iz iste države, mi ne pomeni dosti. Vendar to ne pomeni, da se na Dunaju
ne družim z nikomer iz Slovenije - na svoji univerzi
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imam namreč dva dobra prijatelja Slovenca.
Prosti čas v večini preživljam v ustvarjanju tistega, česar ne morem opraviti na fakulteti, se pravi
lastnih projektov, ali pa se izobražujem o tehnologiji, svetu, kulturi, umetnosti, se družim s sošolci ter,
ko imam voljo, pogledam dober film.
Meniš, da boš imel po končanem študiju na Dunaju boljše možnosti za službo oz. delo na svojem
področju? Te zanima tudi delo v tujini?
Mislim, da ni dvoma, da bom imel boljše možnosti
za službo. Tu ne bi toliko poudarjal, da študiram na
Dunaju, bolj je pomembna izbira moje univerze, ki
je res nekaj posebnega. Kot industrijski oblikovalci
imamo na voljo svojo delavnico, 3D printer, laserski
rezalnik, kot študenti te univerze pa tudi lesarsko,
kovinarsko ter keramično delavnico in lakirnico. Če
hočemo, lahko menjamo smeri in si poleg obveznih
izbiramo še različne predmete, ki jih v Sloveniji ne
učijo. Če bi našim umetniškim fakultetam lahko kaj
priporočil, je to nakup opreme in nabor osnovnega
znanja za upravljanje s to opremo. Vse te delavnice
namreč nudijo dodatne možnosti izobraževanja, s
tem pa odpirajo vrata kreativnemu udejstvovanju,
nabiranju izkušenj in možnostim za boljšo zaposlitev. Da, delo v tujini me izredno zanima.
Pogrešaš Slovenijo, družino in prijatelje? Kako pogosto prideš domov?
Seveda pogrešam Slovenijo, to je moj dom. Mislim, da ni človeka, seveda takega, ki v svoji državi
ni trpel, da ne bi pogrešal svojega doma. Doma so
družina in prijatelji. Ker sem na Dunaj prišel šele pri
24 letih, je bila Slovenija vse, kar sem prej poznal.
Domov poskušam priti čim pogosteje, vendar mi to
zaradi študijskih obveznosti ne uspe vedno. V povprečju se domov vrnem enkrat na mesec.
junij 2017

Avtor in Foto: Ivan Cimerman

Matsuri

FESTIVAL

IN ODKRIVANJE DAVNE
JAPONSKE DUŠE

Slovenski etnografski muzej v Ljubljani nam od
17. maja do 8. septembra predstavlja okrog 90
izjemnih umetniških fotografij umetnostnega
zgodovinarja Gorazda Vilharja, ki že od leta
1985 živi v Tokiu na Japonskem. Skupaj s kulturno antropologinjo, Newyorčanko slovenskega
rodu Charlotte Anderson, ki piše umetniška
besedila za knjige in razstave, sta izdala osem
izjemnih knjig. Gorazd pa je po letu 1985 priredil osem pomembnejših samostojnih razstav,
poleg televizijskih objav in objav v vrhunskih
umetniških revijah Japonske.

MATSURI FESTIVALS AND THE SEARCH FOR
ANCIENT JAPANESE ESSENCE
Two Exhibitions of Art Photography in the Style of
Japanese Tradition
The Slovene Etnographic Musem in Ljubljana is unveiling ninety exceptional art photographs by art historian Gorazd Vilhar, who has been living in Tokyo,
the capital of Japan, since 1985. Together with NewYork-based cultural anthropologist Charlotte Anderson, who is a Slovenian descendant writing art texts
for books and exhibitions, he has published eight
outstanding books. Since 1985, Goran has hosted
eight important stand-alone exhibitions and has
been featured in numerous renowned Japanese TV
shows and art magazines.

Charlotte and Gorazd, an American Slovenian and
a Slovenian descendant, are a creative couple who
have been producing art in Japan ever since 1985.
On the basis of the professional, creative, and artistic features that their works exhibit; they belong
to the very top of the ethnologic lyrical photography
sphere. To them, Japan is an eternal, undiscovered
young lady, full of mysterious and mystical symbols,
myths, secret deities of the two central religions,
shrines, and legends waiting to be discovered.
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ZGODILO SE JE
Njegova dela govore o različnih odtenkih stare japonske kulture, psihologiji, davnih verovanjih šintoizma in budizma, božanstvih, nošah, običajih, enkratnih japonskih vrtovih, praznikih češenj in tudi o
utripu sodobnih mest. Tokratni fotografski Čarobni
detajli (naslov Gorazdove razstave v Domu Ivana
Cankarja, leta 2011) s festivalov »matsuri« govore
o tradicionalnem obrednem vračanju in zatekanju sodobnih prebivalcev izjemno tehnično razvite,
130-milijonske Japonske v mistična izročila, mite in
legende, ki jim pomagajo živeti v neusmiljenem ritmu biznisa, silovitega tehničnega napredka, programirane robotizacije, v velemestni gonji za uspehom.
Na dvoje področij umetniške fotografije posegel
Gorazd Vilhar z drugo razstavo v galeriji M ART v
Mariboru z naslovom Lepotica in zver. Prvi del nam
razkriva izjemno popularno »umetniško obrt tetoviranja človeške kože in udov«, tetoviranje moških,
ki sega na Japonskem že v davno stoletje, v obdobje
EDO (1603-1868). Evropska parodija ob tej svetovni maniji lepšanja in skrunitve nedolžnih teles, ki je
zajela »mačote« naše dobe, je v tem, da te tetovirane kože ni mogoče sleči za več javnih nastopov.
Vilharjevi motivi, fotodetajli, ki lepšajo in gršajo
moške ude, pa govore o umetniški moči japonskih
piktografov, ki daleč presegajo evropsko in ameriško
zaznamovanje tovrstnih 'obrtnikov zaljšanja moških teles', ki se ne ponašajo z imenitnimi mišicami
– a ne slavnih iz sveta zabavne glasbe in nogometa.
Druga, očarujoča vrsta fotografij v M ARTU zajema gejše – Maiku, prelepe omikane spremljevalke
poslovnežev in gostiteljice v imenitnih salonih, ohranjevalke eterične lepote samurajskih, cesarskih
dvorih, ki dajejo sodobni Japonski ob riževem 'viskiju' - sake-ju eksotični čar. S svojo očarljivo milino so
nepogrešljive pri predstavitvah klasične, starodavne
Japonske, kot so bile nepogrešljive dvorne dame na
cesarskih dvorih. Danes ob srečanjih diplomatov in
poslovnežev skrbijo za uglajeno sklepanje poslov
osrednjih predstavnikov velikih korporacij različnih
vej gospodarstva.
Gorazd Vilhar že dolga leta obiskuje festivale matsuri in s fotoaparatom izvablja pesem barv in svetlob,
očarljive detajle, vredne haiku verzov, ki tkejo enkratno mrežo estetike, barv, teles, lepote gejš,čaščenje
dela, mogočnosti sumo borcev, mask, božanstev,
harmonije mavric na tkaninah iz naravne svile in
pajčolanov, noš, kimonov, mask za predstave v starodavnem gledališču no. Svoje fotografske umetniške čarovnije z matsuri festivalov je razstavljal že
leta 1994 na razstavi Matsuri, v Nikon Salonu, Tokiu
in Osaki. Z ženo Charlotto Anderson sta izdala tudi
knjigo z naslovom Matsuri – World Japonese Festi-

66

Rodna gruda

vals. Seznam izdanih knjig, napisan v angleščini, ki
jih prodajajo po svetu: Matsuri: World of Japanese
Festivals; Kyoto: A cultural Sojourn; Gracious Gifts:
Japan's Sacred Offerings; Japanscapes: Three Cameras, Three Jurneys a collaboration with two other
photograper and writers; Tokio Tokyo Tokyo, Kyoto
Kyoto Kyoto; Incomparable Japanese Gardens; Nara,
Ancient Echoes; The Little Book of Japan
Charlotte in Gorazd, ameriška Slovenka in potomec,
sta ustvarjalni par, ki v globoki strokovni in duševni
harmoniji že od leta 1985 ustvarjata na Japonskem.
Njuna dela po svoji strokovni, likovni in umetniški
ravni sodijo v sam vrh etnološke fotografske izpovednosti. Japonska je zanju večna, neodkrita mladenka, polna skrivnostnih, mističnih simbolov, mitov,
skrivnosti božanstev dveh osrednjih religij, svetišč in
legend, ki segajo v današnji čas.
PRAZNIK ČEŠENJ V KYOTU
Gorazd je zagnani sanjač, ki si ne pusti vzeti tega
'realnega pravljičnega' sveta: »Vsako pomlad, ko v
Kyotu cvetijo češnje, se odigrava obujanje poezije iz
davnih obdobij. Ljudje se, najbolj v Kyotu, množično
zgrinjajo pod bohotno razcvetele češnje in se rokujejo v miru in sožitju z naravno lepoto z zamaknjenjem in duševnim mirom, ki jih prevzame. Vnemajo
se mlade ljubezni in znanstva. Mnogi si vzamejo delovni dopust in pod dehtečimi cvetovi prenočujejo
nekaj dni. Prevzamejo tudi mene, da očaran okamenim s fotoaparatom. Poskušam ujeti in obdržati
trenutke čarobnosti in jih ovekovečiti s kamero. Gejše v slavnostnih nošah opravljajo svoj tradicionalni
obred priprave čaja. V preddverju templja Yoshoji,
v bližini pokopališča tayu, obujajo svojci spomin na
preminule prednike.«
JAPONSKI VRTOVI, POEZIJA SKLADNOSTI NARAVNIH PRVIN
Ko sta s Charlotte snemala in pisala o japonskih vrtovih, sta bila preprosto očarana:
»S Charlotto sva usupnila nad lepoto in enkratno
skladnostjo vseh elementov, barv in kompozicijo
vsakega detajla na vrtovih uglednih Japoncev in ob
svetiščih. Japonski vrtovi so bili nekoč privilegij cesarskih vladarjev, cesarjev in njihovih vazalov, fevdalnih gospodov, in last velikih posestnikov. Čuvali
so jih, poleg svojega gospodarja, japonski vitezi –
samuraji. Poetični mozaik rastlin, kamnov in vode,
z mostički - mojstrovinami rezbarskih umetnikov,
oaze, potočki, jezerca in skale … V takem okolju so
se bogataši ( tudi današnji) sproščali od državniških
skrbi, danes od izčrpavajočega biznisa. Takšni vrtički
so danes del zenovskih templjev, kjer potekajo obredi miru in nirvanskega zamaknjenja, združevanja
junij 2017

duš z vesoljskimi meditacijami pomirjanja. Najina
knjiga IMCOMPARABLE JAPONESE GARDENS, ki sva
jo izdala v maju leta 2008, je bila velika uspešnica,
ki so jo kupci razgrabili.«
Na vprašanje kako sta začela to zahtevno pot, odgovorita:
Postala sva pridružena člana Foreign Correspondence Club-a, dobitnika štipendije Culture Scholarship za dolgoročni projekt, ki bo dokumentiral japonske religiozne obrede. Po svetu in na Japonskem
sva predavala o kulturnih temah, tako kot v Japan
Society v New Yorku. Gorazd je imel vrsto razstav v
uglednih umetniških hišah, med njimi so bile To the
Goddes of Light v Fuji Foto salonu v Tokiu in v Nikon Salonu. Pozornost je vzbudila razstava z naslovom Three Slovenian Artists. Umetniške fotografije
je razstavil pod naslovom Colors of Culture v Slovenski hiši Aoyama v Tokiu.« Gorazd Vilhar je prvi
»zahodnajški« umetniški fotograf, ki so ga povabili,
da razstavlja v sloviti Nikon's Japan »Web Gallery«.
Od leta 2007 zbira fotografije z matsuri festivalov in
jih prikazuje na spletu JNTO – Japan natonal Tourist
Organization //www.jnto.go.jp.
Tudi Charlotte se je pridružila Gorazdu s svojo
razstavo, ki je imela naslov Face to Face in požela
veliko priznanje diskretnega japonskega ženskega
sveta.
SLOVENCA ODKRIVATA DAVNO JAPONSKO DUŠO –
JAPONCEM
Ob spoznanju, kako malo se sodobni Japonci zavedajo velikih bogastev svoje davne kulturne in
duhovne preteklosti in kako premalo vrednotijo in
spoštujejo te svoje zakladnice, je Charlotte zapisala:
»Dr. Hidemichi Tanaka, priznani japonski umetnostni zgodovinar ter profesor umetnostne zgodovine
in estetike, nama je poslal pismo: »Spoznavam, da
nam umetniške fotografije Gorazda Vilharja obujajo
lepoto japonskega duhovnega bogastva, za katero
pogosto pozabljamo, da je še živa.«
Ob svojem življenju s svojim sopotnikom Gorazdom
pa je spoštljivo in občudujoče zapisala: »Čeprav že
dolgo in intimno poznam Gorazda in njegovo delo in
so mi blizu določene podobe, motivi razstav in tisoči
posnetkov, me nekatere od njih nikoli ne prenehajo
osupljati! Občutim veličastje prikazanega trenutka in
njegov določen položaj v tej edinstveni kulturi. In zadovoljna sem, da ima Gorazd globoko, redko videnje
in duha, s katerima mu uspeva te trenutke poetične
resničnosti ujeti na tak svojstven, enkraten način.«
Nekega dne je starejši gospod in kulturnik ob razstavi sredi Tokija razumevajoče komentiral: »Čeprav

zgodilo se je

se ta razstava imenuje Vilhar na Japonskem, si lahko ob njegovih delih predstavljam, da je tudi v Vilharju nekaj Japonske.«
Medijski producent, poznavalec umetnosti, Akimasa Juasa pa je povedal: »Umetniški izraz Gorazda
Vilharja je zelo podoben japonskim verzom HAKHAI
– haiku. Njegova dela se porajajo ob srečanjih z različnimi podrobnostmi na njegovih potovanjih po Japonskem. Zanjo pravijo, da je dežela »jaojorozu-no
kani«,kar pomeni: dežela s politeističnim narodom,
kjer v izročilih vsepovsod obstajajo tisoči božanstev.
Vilhar-san, prosim, nadaljujte raziskovanje Japonske, skupaj z ženo Charlotte-san!« Priznanje izvedenca, vredno pozornosti.
Po vseh vrhunskih dosežkih, ki segajo v leto 1985 do
danes, v leto2017, se bo morda tudi katera osrednja
slovenska založba, Mladinska knjiga ali Cankarjeva
založba, Modrijan … odločila, da v slovenščini natisne izbor iz njunih del. Hkrati pa Gorazd in Charlotte
pričakujeta, da bi jima domovina namenila več pozornosti in priznanja, kar se naj odraža pri zagotavljanju, priznavanju statusa in socialne pomoči ter
varnosti naših priznanih umetnikov v tujini. Odčarani svet sodobne Japonske je izjemno dinamičen,
okrutno drag in zahteven, tudi hermetičen za tujce. Gorazd Vilhar ga občudujoče odkriva v njegovih
davnih bistvih in vrednotah. Verovanja in čaščenja
življenjskih opor so vzniknila že zdavnaj pred današnjim cesarstvom Kapitala, ki hoče v neusmiljeni
konkurenci izpodriniti in surovo zavzeti ter preseči
vrednote velikih civilizacij, tudi bogat notranji svet
duhovnosti, izročil in trajne planetarne kulture.
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Slovenija velja za deželo kozolcev, značilnih mojstrovin ljudskega stavbarstva, ki
jih je nekoč imela vsaka domačija. Na podeželju jih še danes uporabljajo za sušenje in shranjevanje sena, žita, lanu, konoplje, stročnic, detelje ali koruze, dvojne
pa tudi za shranjevanje orodja in kmetijskih strojev. Za ohranjanje tovrstne kulturne dediščine še posebej zavzeto skrbijo v Deželi kozolcev v Šentrupertu, kjer so v
muzej na prostem prenesli kozolce različnih tipov in oblik, med njimi tudi Lukatov
toplar iz leta 1795, ki je eden najstarejših kozolcev pri nas, ter Simončičev toplar,
prvi kozolec s statusom spomenika državnega pomena.
Unique Open-Air Hayrack
Slovenia is known as the land of hayracks – the works of folk architecture that
were once the characteristic feature of each and every homestead. In the countryside, they still use hayracks to store and dry hay, grain, flax, hemp, legumes,
alfalfa, or corn; while also using roofed double hayracks for storing tools and
agricultural machinery. In the Šentrupert Land of Hayracks, they are especially eager to preserve and safeguard this cultural heritage. They established an
open-air museum where they have set up different types of hayracks. Among
them are also Luka's Double Hayrack from 1795, one of the oldest hayracks in
our area; and the Simončič Double Hayrack, the first hayrack to be proclaimed
a part of cultural heritage.

Tekst: Edita Žugelj
Fotografije: Franc Pepelnak Pep
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muzej kozolcev
Edinstven

NA PROSTEM

Tradicionalno je kozólec samostojna ali ob drugo gospodarsko poslopje prislonjena stavba za sušenje,
najpogosteje izdelana iz lesa. Kozolci so običajno stali na domačem dvorišču ali med travniki in polji, bili
pa so tudi sestavni del samostanskih in grajskih posestev. Danes so ponekod dobro ohranjeni ali restavrirani slovenski kozolci namenjeni tudi turističnim
in izobraževalnim dejavnostim. V Deželi kozolcev v
Šentrupertu skušajo posebej izpostaviti in predstaviti
njihovo kulturno vrednost ter spodbuditi zanimanje
lastnikov kozolcev za njihovo ohranitev. Gre za inovativni projekt Občine Šentrupert, ki vsestransko vrednost dediščine kozolcev povezuje s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. V projekt so vključeni
občina, lokalna društva in podjetja, izobraževalne in
znanstvene ustanove ter številni posamezniki. Deželo
kozolcev sestavljajo Muzej na prostem s prenesenimi
kozolci, Center za ohranjanje kulturne dediščine ter
mreža na stalnem mestu ohranjenih lesenih stavb in
naprav.
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EDINSTVENI SLOVENSKI KOZOLCI
V Deželi kozolcev, ki se razprostira na dveh hektarjih in pol urejenih površin ter ima kilometer dolgo
mrežo sprehajalnih poti, si je moč ogledati 19 različnih sušilnih naprav. Na Slovenskem so se namreč
kozolci razvili v več tipov in značilnih oblik, ki jih ne
najdemo nikjer na svetu. V muzeju se lahko seznanimo z razvojem kozolcev v časovnem, prostorskem in
socialnem pomenu, od preprostih sušil do razvojno
bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev. Tako si je
moč ogledati šest razvojno dokazanih tipov kozolcev
na Slovenskem: tri enojne (enojni, enojni s plaščem,
enojni vzporedni) in tri dvojne (nizki, kozolec na kozla in že omenjeni toplar ali vezani kozolec). Slednji
prevladujejo na Dolenjskem, Štajerskem, Koroškem,
Primorskem, Notranjskem, v Beli krajini ter v osrednji
Sloveniji, največ enojnih ali stegnjenih kozolcev pa je
najti na Gorenjskem.
Sicer pa Dežela kozolcev v Šentrupertu ponuja raznojunij 2017

lik in pester program: od samostojnih in strokovno
vodenih ogledov, usposabljanja za izdelavo kozolcev ter ustrezno zaščito in varstvo lesene stavbne
dediščine, dostopa do strokovnih gradiv o kozolcih
in leseni stavbni dediščini nasploh, izobraževalnih
delavnic s področja lesarstva, tesarstva, mizarstva,
krovstva, kamnoseštva, kovaštva in drugih, za stavbarstvo pomembnih obrti, do prireditev s predstavitvijo značilnih kmečkih del in opravil, izvirna otroška
igrala iz lesa, najem prostora za družabna, kulturna
in poslovna srečanja, parkirišče za avtomobile in popotnike z avtodomi ter okolje za prijetno druženje in
sprehode med kozolci.

tradicionalnih dolenjskih jedeh, načrtujemo srečanje
klekljaric, v zavetju lesa bodo ozaveščali gozdarji, turistični delavci pa bodo na posebni okrogli mizi svetovali o širjenju dobrega imena Dežele kozolcev tudi
onstran naših meja, do vas, dragi bralci. Načrtujemo prav posebno druženje Slovencev, ki živite v zamejstvu in po svetu. Zelo bomo veseli, če nam boste
pisali na elektronski naslov: info@dezelakozolcev.si
oziroma nas kontaktirali prek FB strani Dežela kozolcev Šentrupert (www.fb.com/muzejkozolcev). Vabljeni pod streho našega, slovenskega kozolca!«

DRUŽENJE V DEŽELI KOZOLCEV
Kot je za Rodno grudo povedala direktorica Dežele
kozolcev Branka Brcar, se bodo v edinstvenem muzeju s kozolci na prostem v prihodnje še bolj usmerili
k obujanju tradicionalnih opravil in obrti ter pristnega
odnosa med človekom in naravo. Potem ko so v letu
2016 pripravili številne zabavne dogodke (najodmevnejši je bil koncert vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile), bodo letos osrednjo pozornost namenili etnografskim prireditvam. »Ob delavnicah za najmlajše in
pogovornih večerih za nekoliko starejše načrtujemo
medgeneracijski festival druženja in zabave s kmečkimi igrami, obuditev zeliščarskega vrta ter sladke
izobraževalne poti do čebelarjev,« o načrtih za letošnje leto pripoveduje direktorica in nadaljuje: »V objemu kozolcev bomo pripravili prireditev o cvičku in
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Na povabilo naše rojakinje Alojzije Barovič, ki več
kot štiri desetletja živi v Berlinu, sem konec maja
deset dni preživela v nemški prestolnici, si jo s
pomočjo svoje prijazne gostiteljice ogledala in se
pogovarjala z nekaterimi tamkaj živečimi Slovenci
različnih generacij. Kot so mi povedali, je odprta,
živahna, narodnostno pisana in kulturno raznolika
nemška prestolnica prijazen kraj za življenje, kljub
temu pa se radi vračajo tudi v domovino.

K
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Among Slovenians in Berlin
At the invitation of Alojzija Barovič, who has been
living in Berlin for more than 40 years, I spent the
last ten days of May in the German capitol. Barovič,
who is an excellent host, showed me around the
town and introduced me to Slovenians of different
generations living in Berlin. As I was told, the liberal, lively, and culturally diverse city is a good place
to live. Nonetheless, Slovenians still like to return
home every once in a while.

Berlinu

Kot sem letos spomladi izkusila tudi sama, je Berlin
res lepo, zeleno, odprto ter zgodovinsko in kulturno zanimivo mesto. Ni čudno, da se večina ljudi, ki
v njem zaživijo, odloči tam tudi ostati. Slovenci, s
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katerimi sem se pogovarjala, v Berlinu živijo od več
desetletij do nekaj let; med prvimi je veliko takih, ki
so domovino zapustili »le za kratek čas«, pa potem
ostali …
junij 2017

Alojzija Barovič: V Nemčiji je že
45 let. V tujino je odšla pri dvajsetih zaradi želje po napredku, bolj
kot takratna družbena ureditev v
domovini jo je privlačilo življenje
na Zahodu. V šoli se je štiri leta
učila nemško, zato se je tudi v
Berlinu kmalu začela sporazumevati v nemščini, dobila nemške prijatelje. Z možem, ki je znal
odlično nemško, sta kmalu dobila
službo v tovarni BMW. Mož je celo
postal prevajalec za Slovence in
Hrvate, ki so delali v tovarni in še
niso znali jezika. Alojzija pravi, da
so v BMW-ju tudi s tujimi delavci
delali kot z družinskimi člani, pazili so, da jih ni nihče zapostavljal,
še posebej Slovencev ne, ki so
vedno veljali za dobre in zanesljive delavce. Začela je v proizvodnji
in ker je imela veliko možnosti
za izobraževanje, je z leti dela in
učenja napredovala do finančnega oddelka, kjer je vodila prodajo
motorjev za ves svet. To delo ji je
bilo v zadnjih petnajstih letih najbolj všeč, saj je imela veliko stikov po svetu, od Južne Afrike do
New Yorka (mimogrede, pri njej
je dobila popust za nakup vozil
tudi slovenska policija). V podjetju so ji ponudili veliko možnosti,
da se je naučila tudi tujih jezikov.
Kariera je bila za Alojzijo vedno
zelo pomembna, tudi svoja otroka Karmen in Fredija je vzgajala
v tem duhu in je danes ponosna
na njune dosežke. Če si nekaj želiš
in si za to prizadevaš, pravi, je vse
mogoče.

nikov, ki jo je lepo uredila in kjer
še živi njen oče. Tu jo med počitnicami obiščeta tudi hči in sin z
družinama. Prizna, da je zaradi
desetletij druženja s pretežno
nemškimi prijatelji že bolj slabo govorila slovensko, danes pa
tega ni več opaziti, saj ima tudi v
domovini vedno več prijateljev, s
katerimi rada odkriva lepe kotičke
naše dežele. Pravi, da mora vsako
leto na kremne rezine na Bled, pa
v Kranjsko Goro in Piran, kamor
so med počitnicami zahajali z otrokoma, ko sta bila še v šoli. Zelo
rada se zapelje tudi do vedno bolj
odprte Ljubljane, da ji vsaj malo
nadomesti multikulturno berlinsko vzdušje.

Darja Guzaj: V mladih letih si
je želela spoznati nekaj sveta,
najprej je nameravala v Švico, pa
jo je usoda preko podjetja Rudis
zanesla v Berlin, kjer živi že od
leta 1969. Doma je iz Kočevja in
v srednji šoli se je učila nemško,
kar ji je pomagalo pri začetkih v

Nemčiji. Tam je spoznala tudi
svojega kasnejšega moža Edija
ter rodila hčerko in sina; danes je
Darja babica trem vnukom. Doma
so vedno govorili slovensko, hči
in sin sta hodila k dopolnilnemu
pouku slovenščine, poleg tega sta
se v slovenščini sporazumevala s prijatelji med počitnicami v
Sloveniji. Vsi se trudijo, da bi tudi
vnuk in vnukinji znali slovensko.
Prvi že obiskuje dopolnilni pouk
slovenščine pri učiteljici Magdaleni, najbolj pa znanje jezika obnovijo med počitnicami v domovini
svojih prednikov. Ker sta z možem
že v pokoju, poleti dalj časa preživita v Zagorju, od koder izvira Edi.
Kot pove, se je veliko berlinskih
Slovencev vrnilo domov; moški so
navdušeni, pravi, ženske se pa za
življenje daleč od otrok in vnukov
težje odločijo. Darji se zdi zelo
žalostno, da v današnjih časih v
Berlin s trebuhom za kruhom spet
prihajajo mladi Slovenci. Meni,
da nekateri ne cenijo domovine
tako kot ljudje, ki že dolgo živijo
v tujini. Razočarana je tudi nad
slovenskimi politiki brez značaja
in časti, ki razprodajajo Slovenijo. Darja pravi, da sta z možem
večkrat razmišljala o tem, da bi
se vrnila domov in še danes bi se
odločila za to, če bi bilo v Sloveniji tako, kot bi moralo biti v taki
čudoviti deželi. Najbolj srečna bi
bila, če bi se vsi vrnili, pravi.

Odkar je v pokoju, poletne mesece preživlja v Sloveniji, na Dolenjskem, na domačiji svojih pred71
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SLOVENCI V BERLINU
Borut Blatnik: Rojen je bil v Nemčiji, prav tako njegovi otroci Luka, Julija in Feliks. Tudi Borutova žena Marija je Slovenka. Njegova starša sta
v Berlin prišla v letih 1968 in '69 z eno od agencij z namenom, da tam
ostaneta leto dni, tako kot mnogi Slovenci v tistih časih. Borut zelo
lepo govori slovensko, kot pripoveduje, ga v otroštvu in mladosti doma
nihče ni silil govoriti slovensko, preprosto je imel in ima še vedno veselje do maternega jezika. V Berlinu je deset let hodil k pouku slovenščine ter sodeloval na prireditvah v organizaciji slovenskega društva
in Slovenske katoliške misije. Med tednom je bilo nemško, pravi Borut, konec tedna pa slovensko. Poleg tega je vse počitnice preživljal na
domu staršev blizu Celja, zato je hotel znati slovensko, da se je lahko
pogovarjal z vrstniki iz sosedstva. Ohranjanje slovenstva je bilo in je še
vedno zanj pomemben dejavnik. Slovensko znajo tudi njegovi otroci,
za kar ima poleg staršev in starih staršev zasluge tudi njihova učiteljica
dopolnilnega pouka slovenščine Magdalena Novak.
Borut dela pri nemškem Telekomu, v prostem času pa je med drugim
trener in selektor slovenskega nogometnega kluba SKV Berlin. Klub
so ustanovili leta 2006 in je za tamkajšnje Slovence zelo pomemben,
saj se v njem vsak petek srečuje več generacij športnikov, med njimi je
tudi Borutov sin Luka. Ker se zdi Borutu pomembno, da otroci poznajo
svojo identiteto, kulturo in jezik, vsako leto počitnice in praznike preživljajo tudi v Sloveniji.
Brina Kafol Žust: Glasbenica dobri dve leti živi v Berlinu, kjer se je s
hčerko Emo pridružila možu. Andrej Žust, hornist, zaposlen pri Berlinskih filharmonikih, je sicer v Nemčiji že sedem let. Še ko je iz Ljubljane
prihajala k možu na obisk, je bil Brini Berlin zelo všeč, pravi, da se
drugače ne bi odločila za selitev v Nemčijo. Brina in Andrej v Berlinu kot glasbenika uživata v bogastvu umetniških dogodkov, predvsem
koncertov. Poznata veliko Slovencev, s katerimi se družita ob koncu
tedna, imata pa tudi nemške prijatelje. Brina kot svobodna umetnica
koncertira in poučuje, družina je pogosto tudi v Sloveniji.
Ema se je v vrtcu naučila govoriti nemško, v tem jeziku se sporazumeva z drugimi otroki. Vendar strogo ločuje oba jezika, saj doma zahteva,
da govorijo zgolj slovensko. Ob sobotah hodi v slovenski vrtec k učiteljici Magdaleni. Kot pove Brina, nameravajo za zdaj v Nemčiji ostati.
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Gašper Gabrijelčič: Tudi Gašperja sem srečala, ko je na soboto
v slovenski vrtec pripeljal svoja
otroka. Kot mi je povedal, je pred
desetimi leti v nemško prestolnico
prišel na polletno prakso. Čeprav
ga je v Sloveniji čakala služba, pravi, da mu je bilo že po nekaj tednih
jasno, da bi se težko vrnil. Všeč
mu je, da je mesto obvladljivo,
čeprav je veliko, in vsak, ki pride v
Berlin, se že po dveh dneh počuti kot doma, pravi. Mesto se kljub
velikosti ne razlikuje tako zelo od
Ljubljane, razlaga Gašper, povsod
greš lahko s kolesom, pred desetimi leti si se lahko z avtom zapeljal
celo do Brandenburških vrat. Zdaj
je že marsikaj drugače, gneča je
vedno večja, še vedno pa je Berlin
zelo odprto in sproščeno mesto.
Gašper se je prej družil bolj s Slovenci iz umetniških in novinarskih
krogov, odkar otroka vodi k dopolnilnemu pouku slovenščine, je
spoznal še dosti drugih.
Gašper je poročen z Američanko
iz New Yorka, ki je, tako kot on,
pred leti prišla s štipendijo za
pol leta v Berlin. V mestu, ki ju
je združilo, nameravata ostati,
saj je obema všeč njegova multikulturnost. To je imenitno tudi
za otroka, ki govorita vse tri jezike, v vrtcu je sestava otrok še bolj
pisana. In čeprav živijo v središči
Berlina, je, kot da bi bili na vasi,
pravi Gašper: vrtec je za vogalom,
v veliki stari hiši z vrtom, poleg so
tudi pekarna, park in otroška igrišča, skratka, krasno …
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NA SLOVENSKEM V
OBJEMU STOLETJA
- razstava starih razglednic
in fotografij stoletnih šolskih
zgradb
Ciril Velkovrh

Zelo lepo oblikovane slikovne panoje s povečanimi fotografijami na razglednicah v kombinaciji s novimi fotografijami vseh 52 šol in razstavni katalog so predstavili
v ponedeljek, 19. decembra 2016, v knjižnici Slovenskega šolskega muzeja ob petju Vokalne skupine
Megaron. Slavnostni govornik je bil zaslužni profesor
arhitekture dr. Peter Fister. Vrhunec prireditve pa je bil,
ko je ministrica za šolstvo, izobraževanje in šport dr.
Maja Makovec Brenčič uradno odprla razstavo.

SCHOOL BUILDINGS IN SLOVENIA
THROUGHOUT THE CENTURY
Exhibition of Old Postcards and Photographs
of Century-Old School Buildings
On Monday, 19 December 2016, the library
of the Slovenian School Museum housed an
exhibition of beautifully designed enlarged
photographs of 52 different schools taken
from old postcards, accompanied by new
shots of the same schools. Also presented at
the exhibition, was the exhibition catalogue.
Livening up the exhibition was a performance
of the Megaron vocal group. The keynote
speech was delivered by Peter Fister, a
professor of architecture and the man behind
the event, and the event was officially opened
by Maja Makovec Brenčič, the Minister for
Education and Sports.

Five years ago, upon the request by Stane Okoliš, I took photographs of 50 Ljubljana school
buildings depicted in old postcards. His wish
to have the exhibition set up at the time, sadly,
did not come true. Upon the Institute Council's
proposal, a list of additional 32 schools in the
Slovenian ethnic region, which are interesting
according to different criteria, was compiled.
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Različni predlogi, kako bi opravil to pot po vsej Sloveniji, niso bili sprejemljivi. Predvsem pa bi za fotografiranje posameznih šol porabil veliko preveč
časa. Ko je bila na začetku poletja zelo ugodna dolgoročna vremenska napoved, sem si na zemljevidu
začrtal »najkrajšo« pot, ob kateri bi lahko obiskal in
fotografiral vse predlagane objekte, tudi v bolj oddaljenih krajih. Zaradi zanimivosti te poti in prijaznosti domačinov, ki so bili naklonjeni meni in mojemu delu, naj navedem vse kraje po vrsti, kakor sem
jih obiskoval:
Kamnik (danes je v stavbni Pošta), Škofja Loka
(sestrski samostan na gradu), Kranj (gimnazija,
v nadaljevanju gim.), Jesenice (gim.), Št. Jakob v
Rožu na avstrijskem Koroškem (višja šola), Mežica
(osnovna šola, v nadaljevanju o. š.), Murska Sobota (o. š.), Rakičan (Biotehniška šola), Ljutomer (o.
š.), Ormož (o. š.), Velika Nedelja (o. š.), Ptuj (o. š.),
Lenart (o. š.), Maribor (Ekonomska srednja šola in
Pravna fakulteta), Sv. Jurij ob Pesnici (stanovanja),
Šentjur pri Celju (Kmetijska šola), Celje (gim.), Dol
pri Hrastniku (o. š.), Hrastnik (glasbena šola), Metlika (srednja š.), Novo mesto (gim.), Kočevje (gim. in
glasbena š.), Nova vas na Blokah (hostel), Iga vas (o.
š.), Pivka (vrtec), Postojna (o. š.), Padriče na Tržaškem (o. š.), Trst (primorski dnevnik), Škrbina (o. š.)
in Cerkno (rojstna hiša matematika d. Franca Viteza
Močnika, v kateri je bil nekoč tudi pouk).
Tak vrstni red sem izbral zato, da je zadnjemu slovenskemu panoju sledil prvi ljubljanski z osnovno
šolo na Viču, na kateri sta na zunanjih stenah dva
velika reliefa, posvečena pomembnemu slovenskemu pedagoškemu delavcu Andreju Praprotniku in
matematiku dr. Francu vitezu Močniku. V to šolo pa
sem štiri leta hodil tudi sam. Med dvajsetimi šolami v Ljubljani pa je zadnji Deželni dvorec, v katerem je vse od ustanovitve leta 1919 sedež Univerze v Ljubljani. Tudi to šolo sem obiskoval štiri leta
in poslušal predavanja iz matematike ter tam tudi
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diplomiral pri prvem rektorju Univerze v Ljubljani,
akademiku profesorju dr. Josipu Plemlju. S temi podatki sem se potolažil, ker sem vse delo opravil na
lastne stroške.

Edita Žugelj

Za Slovensko izseljensko matico, Rodno grudo in
naše zamejstvo pa je zanimivo to, da so v zbirki tudi
tri šole izven državnih meja, a na slovenske etičnem
ozemlju, in sicer:
Narodna šola je bila ustanovljena leta 1908 v kraju
Št. Peter, ki danes sodi v občino Šentjakob v Rožu na
avstrijskem Koroškem. Največ zaslug za ustanovitev
šole ima župnik Matej Ražun, glavno vsoto denarja
za njeno izgradnjo pa je darovala Mohorjeva družba. Po 2. svetovni vojni sta pod vodstvom redovne
skupnosti šolskih sester tu začela delovati Kmetijsko-gospodinjska šola ter prvi slovenski otroški vrtec na Koroškem. Danes tu deluje Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter, ki je dvojezična zasebna
katoliška šola.

ARZENŠEK GOTTSTEIN
Raziskovalka, umetnica,
popotnica

Slikarka Vlasta Arzenšek Gottstein iz Kölna že 60
let živi v Nemčiji. Slovenijo od najstniških let redno
obiskuje, zadnja leta pa je tudi pogosta udeleženka tradicionalnih slikarskih kolonij Združenja
Slovenska izseljenska matica ter drugih organizatorjev. Kot raziskovalka življenja in umetnosti je
veliko potovala po svetu, s Slovenijo pa jo globoko
povezujejo njeno otroštvo, dom njenih prednikov
in slovenska istovetnost. Vse to je odražala tudi
zadnja razstava njenih del v tehniki kolaža z naslovom Plasti časa, ki se je 4. decembra zaključila v
Finžgarjevi galeriji v Ljubljani.

Ljudska šola v Padričah na Tržaškem je bila zgrajena
leta 1913. Pred tem letom so se padriški otroci šolali
v Bazovici. Slovenščina je bila kot učni jezik ukinjena
leta 1926. Tedaj je bil odpuščen tudi zadnji slovenski
učitelj. Danes so Padriče v občini Trst v Italiji, stavba
pa je sedaj zapuščena.
Ciril-Metodova družba v Trstu je leta 1888 odprla
enorazredno osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom. Število učencev se je iz leta v leto povečevalo,
zato so začeli graditi novo šolsko stavbo in jo končali
v šolskem letu 1912/13. Spodnja nadstropja stavbe
so morala biti zavarovana z gosto mrežo na oknih,
saj je bila šola pogosto tarča napadov zagretih nacionalistov. Danes je na njenem naslovu, Ulica Montecchi 6, uredništvo Primorskega dnevnika. Pot do
nje mi je pokazal Sergij Pahor, predsednik društva
slovenskih izobražencev v Trstu.
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Vlasta

Vlasta Arzenšek Gottstein: Researcher, Artist,
and Traveler
Painter Vlasta Arzenšek Gottstein from Cologne
has lived in Germany for the past 60 years.
Since her teens, she has been visiting Slovenia
regularly, and for the past few years, she has
also been attending the traditional painting
workshops organized by the Slovenian Emigrant Association and others. Being a researcher of life and art, she has traveled all across the
globe. However, she still feels deeply connected
to Slovenia through her memories of childhood,
the home of her ancestors, and her Slovenian
consciousness. All of that reflected on her last
collage exhibition entitled Plasti časa (The Layers of Time) which could be seen in the Finžgar
Gallery in Ljubljana until 4 December 2016.

K

Kot je ob razstavi med drugim zapisala likovna kritičarka Monika Ivančič Fajfar, so najzgodnejše otroštvo Vlaste A. Gottstein »zaznamovali negotovi čas
druge svetovne vojne in tik po njej, begunska taborišča, selitev v novo okolje, drugačno kulturo, kulturo tujega jezika. Življenjske okoliščine so jo naučile
prerasti nasprotja med iluzijo in resnico, hkrati pa
vir življenjske in ustvarjalne moči poiskati v sebi.
Njeno slikarsko delo odseva njenega raziskovalnega
duha. Nenehno eksperimentira s formami, materiali in slogi ... «
TEŽKA IZKUŠNJA BEGUNSTVA
Vlasta Arzenšek Gottstein je bila rojena leta 1946
v Celju. Njeni prvi spomini na otroštvo, preživeto s
prijatelji in v naravi, so zelo lepi. Ko je bila stara deset let, so se starši odločili, da bo družina emigrirala
iz takratne Jugoslavije. Otroci niso vedeli, da bežijo od doma, zato jim je bilo, ko so se tega zavedli,
še toliko težje. »Zapustili smo sorodnike, prijatelje,
šolo, vse,« pripoveduje Vlasta, »znašli smo se v novem okolju, nismo poznali jezika … Zgodbe dana75
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vsaka njena slika pripoveduje neko intimno zgodbo.
Vendar umetnica na vprašanje, če je to načrtovala, zatrdi, da njeni kolaži nastajajo povsem spontano. »Če se nekaj preveč načrtuje, je že to mimo
umetnosti,« pravi. »Stvari se kar zgodijo, roka sama
naredi potezo in če pri tem usklajuješ srce in razum,
te rezultat zadovolji.« Iz mnogih Vlastinih slik izza
plasti barve in tekstila skrivnostno gledajo ženski
obrazi, od otroških do starejših. Stare fotografije jo
očarajo, meni, da v njih duša živi naprej.

šnjih beguncev, ki iščejo novo domovino, me spominjajo na lastno zgodbo, sočustvujem z njihovo težko
usodo. Ko ne moreš več nazaj, si začneš, pa čeprav
v domišljiji, ustvarjati novo življenje, a spomini na
tiste čase niso rožnati.«
V družini je bilo pet otrok, zadnja Vlastina sestra je
bila rojena že v Nemčiji. Vlasta je tam nadaljevala šolanje, opravila maturo in obiskovala tehniško
šolo za poklic gradbene risarke. Pozneje je študirala
oblikovanje tekstila, iz česar je potem razvila svojo
tehniko kolaža, in se sočasno učila risanja.
V Slovenijo, kjer ima še vedno sorodnike, se je prvič
vrnila pri štirinajstih; od takrat prihaja vsako leto.
Stiki z domovino so ji med drugim pomagali ohranjati znanje materinščine, poleg tega so v družini
vedno govorili slovensko in tudi njen prvi mož je
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bil Slovenec. Slovensko znata tudi Vlastina otroka.
Danes živi in dela v Kölnu in Mariboru. Sodeluje na
številnih razstavah, delavnicah in likovnih kolonijah
v Nemčiji, Švici, Italiji in Sloveniji.

zgodilo se je

Kot pove, ji je bila ženska tematika vedno blizu in
morda se ji je zato bolj posvetila. Na tem področju
se namreč dogaja več krivic, ženske doživljajo več
žalostnih zgodb kot moški, tudi sama je ženska in
žensko dušo bolje pozna. Poleg tega jo zanimajo
možnosti žensk za rast in razvoj. »Razveseljivo je,
da se je od časov mojih starih staršev in staršev že
veliko spremenilo, da smo lahko ženske na številnih
področjih uspešne, a še vseeno je veliko neizkoriščenih možnosti za napredek.« V življenju se ji zdita
pomembna hvaležnost in veselje, da se zaveda in
je zadovoljna s tem, kar ima, vendar, če le lahko,
stremi k še boljšemu.

ŽENSKE ZGODBE
Vlasta se iz otroštva spominja tudi, da je vedno rada
risala, a se je zaradi življenjskih okoliščin s slikarstvom začela ukvarjati šele v zrelih letih. Poleg slikarstva so njena velika strast tudi potovanja, odkrivanje novih dežel in njihovih kultur. Skoraj ni dežele
na zemeljski obli, ki je še ni obiskala, najpogosteje
pa je bila v Indiji. Tam se je spoznala tudi z jogo, ki
jo je nekaj časa poučevala in jo še danes rada prakticira.
Iz razstavljenih del v Finžgarjevi galeriji je bilo moč
začutiti Vlastine korenine, duh nekdanjih časov,
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Martin Bizjak je bil rojen 16. decembra 1929 v rudarskem Hrastniku. V Ljubljani je maturiral na Šoli za
uporabno umetnost, zatem je diplomiral na likovni akademiji. V Pulj, kjer je že živela njegova sestra, je
prišel 1957. Najprej se je zaposlil kot likovni pedagog, potem je bil referent za kulturo v Občini Pulj, nato
pa voditelj kulturno-estetskega izobraževanja na Delavski univerzi. Po ustanovitvi festivalske organizacije s
sedežem v Pulju je postal direktor festivala jugoslovanskega igranega filma (1975-1984). V Puli je zasnoval
svojo družino, žena Živa, tudi Slovenka, in hčerki Breda in Neva, so spremljevalke njegovega tako zasebnega kot tudi profesionalnega in umetniškega življenja. Nazadnje je bil zaposlen v Nacionalnem parku Brijuni.
Upokojil se je leta 1993 in od takrat je pisal in slikal intenzivneje ter razstavljal na Hrvaškem in v Sloveniji.

v spomin

Avtor: dr. Karmen Medica

MARTINU BIZJAKU
(Hrastnik 1929 – Pulj 2017)

Z

In Memoriam - Martin Bizjak
Martin Bizjak was born on 16 December 1929 in the mining
town of Hrastnik. Having finished his secondary education
at the School of Applied Arts in Ljubljana and graduating
at the Academy of Fine Arts, he moved to Pulj, where his
sister lived, in 1957. He first got a job as a teacher of fine
arts, then as a clerk of culture, and later as the director of
culturally-esthetic education at the Workers' University.

Following the establishment of the Festival Organization
in Pulj, he was appointed the director of Yugoslav Feature
Film Festival (1975-1984). With his family – wife Živa, who
is also Slovenian, and daugthers Breda and Neva, who accompanied Martin on his private, professional, and artistic journeys – he settled down in Pulj. His last stint before
retiring in 1993 was at the Brijuni National Park. Upon retirement, he wrote and painted more extensively, setting
up exhibitions in both Slovenia and Croatia.

Z Martinom Bizjakom sem se pogosto pogovarjala o
njegovih pogledih na umetnost in kulturo. Zanimalo
me je njegovo mnenje o kulturnem življenju v Pulju,
mestu, v katerega se je preselil iz Slovenije in kateremu je poleg številnih slovenskih kulturnikov, ki so
v različnih zgodovinskih obdobjih prihajali v Pulj, veliko prispeval tudi sam. Bil je aktiven v Slovenskem
kulturnem društvu Istra v Pulju in je ob praznovanju
5. obletnice društva predstavil knjigo: Orel, Štande-
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ker, Orel – Moji trije izbranci iz časa po drugi svetovni vojni. Knjiga me je posebej pritegnila, tako zaradi
esejističnega, umetniškega naboja kot tudi zaradi
zgodovinskih zanimivosti in podatkov, ki jih podaja.
Martin Bizjak je poudaril, da je pisanje o Slovencih
v Pulju slonelo bolj na človeških kot na etničnih načelih, le-ta pa so vseeno primerjalno utemeljena in
označena kot privrženost kulturi ohranjanja etnične
pripadnosti. Zato je začetno zamisel pisanja o Slojunij 2017

in memoriam

vencih v Istri veljalo zgostiti in podrediti trenutnim
razmeram. Na koncu so izstopile tri osebe, ki so v
kulturni zgodovini Pulja medsebojno sodelovale in
si zaslužijo, da se jih spomnimo. Razlogi, zaradi katerih je izbral le tri Slovence in za drugo priložnost
pustil mnoge druge, so, kot vselej pri podobnih projektih, predvsem časovna omejenost, pomanjkanje
sredstev, razkropljenost maloštevilnih podatkov, ki
zahtevajo podrobnejšo raziskavo, in podobno. Odločil se je za ljudi, ki jih je osebno poznal in poznal
njihovo delo, manj se je ukvarjal z zasebnim življenjem, izogibal se je fikcijskim opisom njihovih življenj, kar bi verjetno bilo zanimivo, vendar ne povsem verodostojno. Zanimali so ga predvsem njihovo
javno in uradno življenje, človeški in družbeni profil,
delovanje in sodelovanje v kulturnem in urbanem
življenju Pulja.

zemsko podnebje, barvitost prebivalcev, zgodovinska
podoba mesta? Odprte možnosti dela in samopotrjevanje v mestu, ki je po osvoboditvi ostalo skoraj prazno in je potrebovalo ljudi najrazličnejših strok, znanj
in idej? Vse omenjeno in kdo ve, kaj še. Prisotni so bili
ugodno politično ozračje, volja in potreba po zapolnitvi praznine v gospodarskem in kulturnem življenju
mesta, po normalizaciji življenja v njem. Pulj je bil
mesto obljubljenih možnosti, priložnost za osebno
izbiro, ki je ustvarjala iluzijo o lastni pomembnosti,
priložnosti za osebni prispevek v splošnem ozračju
istovetenja z mestnimi težavami, ki jih je treba reševati. Zaradi zemljepisne bližine in nekaterih zgodovinskih podobnosti je bilo življenje Istranov Slovencem blizu in prepoznavno. Podobne zgodovinske
konotacije kot tudi socialno-kulturna bližina so bile
podlaga za spontano razumevanje.

»Moji trije izbranci iz časa po drugi svetovni vojni so
se v mestno tkivo in tedanji kulturni razvoj s svojim delovanjem ustvarjalno vključili in v mestu pustili opazne sledi. Večinoma so bili pravi deloholiki,
zanesenjaki, animatorji in inovatorji. Delali so in se
istovetili z nalogami do izčrpanosti. Ko je Štandeker,
na primer, z vso predanostjo ustvarjal gledališko
predstavo ali hodil pred mestne funkcionarje na način, ki političnim akterjem ni bil lahko razumljiv, saj
je spodkopaval njihovo samozavest, je s takim ravnanjem nase prevzemal breme tako umetniške kot
eksistencialne odgovornosti. Orel pa je bil v svojem
gorečem delovnem zanosu in navdušenju pogosto
popolnoma nerazumljen. Ko je nesebično sodeloval
pri nastajanju prve puljske fotomonografije, je bil on
tisti, ki je vnaprej razumel vso večplastnost naloge
fotografske predstavitve zgodovine Pulja. Spremljal
je nastanek prvih hotelov, jih s kamero dokumentiral in sodeloval pri različnih turističnih projektih.
Rotarjevo delo je bilo bolj praktične narave, a zato
nič manj inventivno. Združeval je organizacijske in
izvedbene sposobnosti. Poudarjam, da pri nobenemu nisem zahajal v njihovo zasebno sfero, čeprav
sem jih osebno poznal. Najbolj me je zanimala njihova prisotnost na tem prostoru, vidna skozi njihovo delo. To je bila pravzaprav tista posebna etika
dela, ki ni bila usmerjena k materialnim dobrinam
ali osebnemu blagostanju, ampak ustvarjalno delo,
skozi katerega so se realizirali kot osebnosti in ki je
predstavljalo smisel samega življenja. Vsi trije so bili
sočasno kozmopoliti, boemi po eni in tipični Slovenci po drugi strani. Stopili so se z okoljem in njihovo
delo jim je dalo dimenzijo univerzalnosti in širine –
to je bila ta dvojnost njihovega tipično slovenskega
individualizma in univerzalnosti«.
Kateri splet okoliščin je te ljudi prinesel v Pulj: naključni, družinski, ekonomski? So bili to morje, sredo-

»Prepoznavna skupna poteza teh treh Slovencev so
bile napredne zamisli, hitra vključitev in prilagajanje
novemu okolju brez predsodkov in posebnih zahtev.
Če je ljubezen do dela metaforični naboj, ki odpira
vrata uspehu, tedaj so se tudi ti moji izbranci poistovetili z kreacijo, kvaliteto samostojnega dela. Prednost v mojem izboru izvira tudi iz objektivne teže njihovega dela, ki je bilo družbeno pomembno in zato
tudi medijsko bolje spremljano od dela drugih marljivih in uspešnih rojakov,« je poudarjal Bizjak. V preteklost Pulja je enakopravno vtkano delo številnih
uglednih posameznikov, eni so prihajali in odhajali,
drugi so ostali. Bili so toliko uspešnejši, kolikor so
se mogli iskreno zliti s potrebami novega okolja,
kot je to počel Martin Bizajk. Duhovna prilagodljivost in občutljivost za splošne človeške vrednote je
njegovemu delu dala še posebno vrednost in verodostojnost. Martin Bizjak je bil upornik, raziskovalec
in umetnik. Vedno so ga zanimale univerzalne vrednote, ki jih je iskal v specifičnem, splošno dobro in
spremembe, ki jih dosežemo z majhnimi koraki. Kot
kulturnik in umetnik se je osredotočal na ves ta mozaik ljudi, kultur in jezikov, aspiracije, imaginacije,
potenciale mesta, v katerem je živel.
Verjetno nikoli ne bomo do konca razvozlali uganke
identitetne pripadnosti, elastičnosti vseh naših multiplih identifikacij, ker vse naše skupinske, individualne, etnične, regionalne in nacionalne pripadnosti
postajajo vse bolj hibridne in razpršene, lahko se pa
strinjamo z Martinom Bizjakom, ki pravi: 'Vsi mi nosimo v sebi prvobitni, primarni pejsaž, ki smo ga kot
otroci vsrkali. Ta pejsaž ostane za vedno, ne glede
na to, koliko svetovnih nazorov in okolij spremenimo v življenju. V določenih obdobjih življenja se zdi,
kot da smo ga pozabili, potem se naenkrat pojavi in
udari z vso svojo močjo'.
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