
Dragi prijatelji, 

 

Obstaja veliko razlogov, zakaj ljudje sklepajo prijateljstva, in veliko razlogov, zakaj 

so države med seboj prijateljice. Iz izkušenj kot predsednik Britanskega slovenskega 

društva lahko najdem nekaj razlogov. Prvi člani društva, ki je bilo ustanovljeno kmalu 

po razglasitvi samostojnosti Slovenije, so bili bodisi Slovenci, ki so živeli, delali in 

študirali v Združenem kraljestvu, bodisi Slovenci, ki so se poročili z britanskimi 

državljani, bodisi tisti, ki so obiskali Slovenijo in jo vzljubili. Kot bodo mnogi vedeli, 

v drugo kategorijo spadam s poroko s svojo ženo Slavo iz Kranjske Gore. Bila je v 

prvi kategoriji, delala je v hotelu, da bi izboljšala svojo angleščino, a se je nameravala 

vrniti. 

Drugi razlogi so ljubezen do kulture države drug drugega, spoštovanje narave in 

življenjski slogi druge države ter preprosta empatija. 

 

Morda je najpomembnejše pri prijateljstvu, da je to dajajoč odnos in ne zahteven 

odnos. Prijatelji se poskušajo bolje razumeti in to je vez medsebojne naklonjenosti. To 

je tudi odnos brez formalnih dolžnosti ali obveznosti, za katerega je značilno 

druženje, vendar veliko različnih interakcij. Filozofi bi rekli, da vključuje posebno 

vrsto skrbi za vašega prijatelja, ki bi jo lahko razumeli kot nekakšno ljubezen. Filozof 

Aristotel je pravzaprav pisal o prijateljstvu v 8. in 9. knjigi svoje  etike in je rekel, da 

so prijateljstva, ki temeljijo na dobrih stvareh, najboljša in bodo trajala. Opaža tudi, da 

so prijateljstva del večje skupnosti 

 

Različne interakcije nastanejo s skupnim početjem in v primeru prijateljskih 

organizacij in tudi posameznikov lahko vključuje marsikaj. Koncerti vseh zvrsti 

glasbe, predavanja zanimivih ljudi iz držav drug drugega, medsebojno branje 

literature, športni dogodki, obiski drug drugega in še marsikaj. 

 

Britansko slovensko društvo ima ob Prešernovem danu vsakoletno večerjo, ki seveda 

vedno vključuje njegovo poezijo in petje Zdravljice. Tam je tombola in nagrade so 

darila članov, izkupiček pa gre v Dom za invalidne otroke na Gorenjskem. Pogosto 

pride na večerjo in nastopi pevski zbor iz severne Anglije, ki radi pojejo slovenske 

ljudske pesmi. Enako božična pesem, ki je v angleškem tradicionalnem formatu, 

vendar je polovica pesmi in branja v slovenščini, polovica pa v angleščini. 

 

Ni pa nujno, da se vse prijateljstvo med Slovenci in Britanci zgodi skozi družbo. 

Seveda obstajajo odnosi na vladni in parlamentarni ravni in naše prijateljstvo med 



narodi se kaže v tem, da med nami ni zadev velikih razprav ali sporov. Obstajajo tudi 

uradno sponzorirani kulturni obiski in izmenjave. 

Številni slovenski študenti prihajajo v Združeno kraljestvo, da bi študirali običajno na 

visokih in svetovnih ustanovah. Mnogi se vračajo k uporabi znanja za Slovenijo in 

mnogi ostanejo. Nevladni odnosi med posamezniki so po mojem mnenju bolj 

dragoceni, ker trajajo in vpleteni pomagajo tudi svojim prijateljem razumeti in 

spoznati drugo državo. V teh primerih so prijateljstva, ki temeljijo na enakosti, 

vzajemni simpatiji, bližini, zaupanju in zvestobi. Slovenijo so obiskali celo ragbi 

klubi, tam je tudi kriket klub. V Londonu sta vsaj dva slovenska kuharja in zakonske 

zveze se nadaljujejo. 

Nagnjeni smo k prijateljstvu ne le s tistimi, ki so nam všeč, ampak tudi s tistimi, ki so 

nam podobni. Kako je torej mogoče, da je majhna država podobna večji? 

 

Po mojih izkušnjah so podobnosti. Slovenija je zaradi svojega jezika, slovanskega, a 

edinstvenega, na nek način kot otok. Slovenci imajo radi šport kot rekreacijo in tudi 

Britanci. Slovenci imajo radi morje, čeprav imajo le kratko obalo, so dobri 

pomorščaki (v Sloveniji sta se rodila dva najvišja admirala Avstro-Ogrske) in so celo 

oskrbovali admirala britanske kraljeve mornarice. Slovenci obožujemo poezijo in 

umetnost, Britanci in tamkajšnja šola v Kranjski Gori ima projekt o Shakespearu in 

knjižnico angleških knjig. Britanska knjižnica ima nekaj zgodovinskih knjig iz 

Slovenije, begunski delavec John Corsellis pa je svoj arhiv podaril Univerzitetni 

knjižnici v Ljubljani. 

 

Prepričan sem, da obstaja veliko drugih primerov prijateljstva, ki jih ne poznam, a ena 

stvar je prepričana, da bo prijateljstvo obdržalo. 

 

Naj živi britansko slovensko prijateljstvo! 


