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KRIK BREZ
ODMEVA

Marijan EiletzROMAN O IZSELJENCU, KI GA PREGANJANJE IN 
BOLEČINA VZTRAJNO ZASLEDUJETA.

»Oprosti mojemu morda preveč negativnemu razglabljanju. Zdi se mi, 

da stojim pred ogledalom življenja in iščem v njem svojo resnično podobo. 

To ogledalo ne odseva ničesar, ne odseva tega, kar stoji pred njim. Je 

pravzaprav kot prepad preteklosti, za katerega mislimo, da ga poznamo, 

a smo spet in spet razočarani, kadar se zagledamo v ogledalo. Sprašujem 

se, kaj me sili k iskanju, kakšen odgovor iščem v tem ogledalu – breznu. 

Odgovor je vselej isti: resnico. Resnico v zablodi in zaprepaščenosti, 

v temi spominov in dvomov. Vsa preteklost se mi vrača in je pred menoj … 

iščem izhod v odrešilno prihodnost. Kdo me je anesteziral? Moje oči iščejo 

na vse strani, ušesa poslušajo in ne slišijo drugega kot krike, krike ... So to 

kriki obupa ali morda kriki zmage, ki jo pričakujemo, ko iščemo v temi 

skrivnostno luč, luč odrešitve in življenja ...«

Zgodba romana Krik brez odmeva je postavljena v čas pred drugo 
svetovno vojno, med in po njej. Začne se v Mariboru, kjer je doma 

osrednji lik, ki se zaradi nemške okupacije umakne v Ljubljano. 
Znajde se med četniki, nato med partizani, ob koncu vojne pa se 

umakne v Italijo in od tod v Argentino. V daljni deželi sreča svojo 
mladostno prijateljico iz Maribora, toda njuno razmerje se tragično 

konča, saj v tem času v Argentini vlada diktatorski režim, 
ki surovo uniči njuno družinsko srečo ...
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Beseda ob začetku

Moje oči so v tej zgodbi iskale neko rešilno svetlobo sredi 
zmede v majhnem delu človeške zgodovine, ki sem ga delno 
sam spoznal. Iskale so majhno luč na koncu tunela, luč resni-
ce, morda pravice in ljubezni, katarze ali celo odpuščanja in 
sprave. Z literarno fikcijo sem poskušal poustvariti nekatere 
dogodke in podobe kot v kalejdoskopu začaranih prividov ali 
mozaiku tisočerih raznobarvnih kamenčkov, spojenih v skrb-
no zasnovan kolaž. Spustil sem se v subjektivno razkrivanje 
zgodovinskih dogodkov, ki jih noben zgodovinar ne more 
objektivno prikazati. Nekatere podobe sem povzel iz resnične-
ga dogajanja na podlagi pripovedovanja znancev ali iz raznih 
besedil, druge so prosto zrasle v moji domišljiji, tretje pa so 
iztrgane iz mojih lastnih spominov kot prizori iz nekakšne ne-
napisane zgodovinske drame.

Vodilni motiv zgodbe je prekletstvo izvirnega greha, ki je 
dobilo svoj pečat s Kajnovim umorom lastnega brata. Vso gro-
zo sovraštva in nasilja sem strnil v eni sami besedi, besedi 
KRIK, ki je človekov prvi izraz ob rojstvu in mnogokrat tudi 

Krik brez odmeva.indd   5 6.11.2015   12:13:05



6

zadnji pred nasilno smrtjo. Nam, ki smo doživljali viharje in 
se v njih utapljali, ter tudi vsem drugim naj bo ta knjiga po-
mnik vseh junaštev, trpljenja in nasilja človeka nad človekom, 
vsega kar še ni razčiščeno in morda nikoli ne bo.

Utišana in zamolčana zgodovina vedno obstaja in pritiska 
na sedanjost in prihodnost, od koder se bo nekoč sprostila, 
kot je zapisal neki filozof. V vseh generacijah se prebuja želja 
po nepoznani preteklosti, ki se upira pozabi, ker je vselej želj-
na redefinicije.

Krik brez odmeva.indd   6 6.11.2015   12:13:05



7

Pavel in Ana

Njim, ki so padli v soteski Termopil,  
pripada slavna usoda in delež sijajen:
namesto groba – oltar,
namesto daritve – večen spomin,
namesto vina – slava in čast!
Tega jim niti Čas, vse uničujoči,
ne bo zatemnil.

Simonides, Junakom Termopil  
(odlomek)1

buenos aires septembra 1968

Starinsko, dobro ohranjeno stanovanje v drugem nadstro-
pju stare buenosaireške meščanske hiše na ulici Thames neda-
leč od trga Plaza Italia je Pavel Gruden spremenil v arhitektur-
ni atelje. Velik osrednji salon ali dnevno sobo je uporabljal kot 
risalnico. Pri največji od treh risalnih miz je skiciral in izrisoval 
svoje ideje, pri drugih dveh pa so mu, če je bilo potrebno, 
pomagali risarji. Veliko okno, obrnjeno proti jugovzhodu, mu 
je dajalo zadostno in enakomerno dnevno svetlobo. Več kot 
svetloba je Pavlu pomenil razgled na večinoma enonadstropne 
hiše, na skoraj vedno modro nebo in bujne vrtiče, kjer so se v 
južnem vetru majale vejice in cvetovi. Trepetali so, vendar ni 
vedel, ali od vetra ali od mraza. Njegov pogled se je napajal ob 
čudovitem drevju v sosednjih parkih, ob lapachih v nežnem 
pomladanskem cvetu in očarljivih cvetovih seiba v rubinastem 

1 Prevedel Kajetan Gantar, Nova Obzorja, 1958, št. 1–2, str. 10.
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razkošju (o seibu stare legende pravijo, da izhaja iz krvi indi-
janske princese Anahi). V zgodnjem poletju so se na pločnikih 
pojavili jacarandáji z očarljivimi modrikasto vijoličnimi cveto-
vi. A najlepši razgled je imel na vrtove sosednje stare patricij-
ske hiše, kjer je kraljevala veličastna aravkarija, za Pavla najlep-
še izmed argentinskih dreves. Ko je v svojih projektih iskal 
kakšno dobro rešitev, se je neštetokrat zagledal v mogočno, 
čvrsto zraščeno deblo in v razkošno lepoto njegove krošnje, 
iztegnjene v veličasten razmah, ki se mu je zdel kot simbol 
eksplozije svobodne misli. Marsikateri navdih mu je zrasel iz 
tega divjega, a pokončnega bitja. Posebne dražljaje je doživljal, 
kadar je aravkarija v močnem vetru vztrajala v svoji mogočno-
sti in se le lahno majala, veličastno in dostojanstveno, tako 
drugače od drugega drevja, ki je v boju z naravo klonilo pod 
sunki vetra.

Od drugih dveh sob – spalnic – je eno preuredil v svojo 
pisarno s starinsko pisalno mizo, foteljema in zofo pa z moder-
no knjižno omaro iz cedrovine, ki se je raztezala po vsej dolži-
ni stene. Pisalni stroj, telefon, nekaj map in kupi papirjev so 
pokrivali lepo starinsko mizo. Druga soba mu je služila kot 
arhiv, imela pa je posteljo, kjer je včasih prespal del noči, vsaj 
toliko, kolikor mu je je ostalo od nočnega risanja. Kuhinja je 
bila majhna, a saj je skoraj ni potreboval, kopalnica pa je bila 
kar velika, z originalno angleško sanitarno opremo.

Pavel je užival v tem brlogu, ki mu je dopuščal duševno 
sprostitev in sanjarjenje, kadar je iskal nove ideje za svoje pro-
jekte. Buenosaireški okoliš, imenovan Palermo – po kdo ve 
čigavi asociaciji na sicilijansko mesto –, mu je bil pri srcu, ker 
je vstajal pred njim kot dramski prikaz velemesta v svoji skriv-
nostni lepoti in neizrečenosti, kot jo skriva Borgesova poezija. 
Buenos Aires, ki ga je vrtoglavica neizmerne pampe potisnila 
ob rob Srebrne reke, se mu je vedno zdel kot odsev fantastične 
argentinske celote, intimne in brezmejne obenem. Ostal je 
mesto neštetih spominov in dramatičnih zgodb, ki te kot tan-
go potegnejo v svoj melanholični svet.
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Pavel je delal v ateljeju in na stavbiščih ter poleg tega delo-
val – in užival – kot docent na fakulteti za arhitekturo buenos-
aireške univerze. Tam se je vedno raztresel in sprostil, posebno 
pri korekturah projektov svojih učencev. To ga je vselej dvigni-
lo iz vsakdanjih težav in zaplaval je v neko drugo sfero, kjer se 
je resničnost prepletala s sanjskostjo.

Tistega pomladnega popoldneva leta 1968 se je začela nje-
gova zgodba, ki bi jo človek mogel pripisati naključju ali uso-
di, a je bila pravzaprav nadaljevanje njegove – že nekoliko od-
daljene – razburkane življenjske preteklosti, v katero se je spet 
zapletla nedorečena skrivnost boja med sovraštvom in ljube-
znijo, med smrtjo in življenjem.

Nekoč je bral, da imajo spomini svoje korenine kot drevo 
prepletene s koreninami sosednjih dreves; zapletene so med 
seboj, odtegujejo si vlago in v tem boju skupaj usihajo. Tako 
se tudi spomini, če preveč srkaš njihove sokove, začenjajo me-
šati s sokovi sosednjih dreves in nato vsega gozda – nazadnje 
lahko končaš v norišnici. Včasih se je bal, da bi se mu zmešalo, 
da se ne bi več zavedal svoje osebnosti in svojega okolja. Bil je 
sam, brez družine in sorodnikov, s katerimi bi si mogel krepiti 
svojo duševno rast. Nekajkrat je bil že odločen, da gre k psiho-
logu, pa se je vselej premislil in si spet naložil na rame težo 
svojih spominov in občutkov. Včasih je mnogo molil, pozneje 
pa čedalje manj in še sam ni vedel zakaj.

Stoinstokrat se je skušal spoprijeti s svojo duševno podobo 
v ogledalu spominov in iskal je smisel svojega življenja, razkla-
nega na dva dela, na srečno otroštvo v skromnih predvojnih 
okoliščinah in na tragično mladost med drugo svetovno vojno 
in revolucijo. Njegov oče je umrl v Dachauu, mama je bila 
ubita na Teharjah, sestrica Marjetka, ki jo je na Teharjah ugra-
bila Ozna, pa je izginila neznano kam. Posebno revolucija in 
njen tragični konec sta ga ožigosala do živega. Po vojni, ko se 
je čudežno rešil s Teharij, je odšel v Argentino, deželo miru in 
duševne svobode, da bi spet našel svoj notranji mir in poiskal 
optimizem. Puščal je ob strani svojo preteklost, da bi čim bolj 
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intenzivno živel sedanjost. Pognal se je naprej, čeprav ga pri-
hodnost ni zanimala in tudi hotel ni, da bi mu misel nanjo 
določala življenje. Hodil je po trdnih tleh in se ni spuščal v 
razglabljanje o novih, vedno zveličavnih filozofskih teorijah. 
Dovolj mu je bilo krščansko spoznanje, kljub stoterim vpraša-
njem o človekovem padcu, izvirnem grehu, Kajnovem zločinu 
ali o satanovi navzočnosti in njegovem tekmovanju s Stvarni-
kom, kot ga je nekoč hotel prepričati stari partizan v Rogu, a 
ga nikakor ni mogel razumeti. Ne glede na dvome je ohranil 
vero v zveličanje, v Boga ljubezni in dobrote. Čas mu je prine-
sel odrešilni sklep, da ne sme utišati nemira svojih čustev, ki so 
ga spremljala od srečnega otroštva skozi tragična mladostna 
leta, ampak mora ta nemir spremeniti v alegorično sliko spo-
minov v smislu krščanskega sprejetja usode in odpuščanja vseh 
krivic, pa tudi kesanja. Dobro se je zavedal, da se utišani gren-
ki spomini nekoč maščujejo in da se to njemu ne sme zgoditi. 
Hkrati je vedel, da sme pričakovati, da se bo nekoč onim dru-
gim iztekla skušnjava pozabe in bo prišla na površje resnico 
zahtevajoča sprava.

Tako se je pri svojih dvainštiridesetih letih, dvajset let po 
naselitvi v Argentini, spet počutil svobodnega in zrelega. Ni še 
opustil misli, da bi si izbral družico, sklenil zakonsko zvezo in 
si ustvaril družino, čeprav mu je marsikateri poskus dotlej spo-
dletel. To ni bilo zaradi izbirčnosti, vendar se je zavedal neke 
svoje posebnosti, ki je v zakonu ne bil mogel zatajiti. Šlo je 
predvsem za njegovo kulturno zasvojenost, za estetske in etične 
ideje in končno tudi za značajske posebnosti. A ni še obupal.

***

Tisti dan se je Pavel pripeljal na parkirišče fakultete ves 
poln skoraj otroške razigranosti, ki si je niti sam ni mogel ra-
zložiti. Veselo je žvižgal in se smehljal, kot bi pričakoval nekaj 
posebno prijetnega, čeprav ni imel za to nobenega razloga. Ni 
bil vajen veselih doživetij, prijetnih presenečenj, kaj šele pre-
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šerne razigranosti, ki jo je gojil in užival nekoč pred leti, pred 
vojno in tistimi davnimi spomini.

Pognal se je po stopnicah v drugo nadstropje, med veselo 
družbo kolegov in kolegic v profesorski zbornici. Skoraj pet-
najst let je že poučeval kot jefe de trabajos prácticos, asistent in 
vodja projektov, v četrtem letniku na katedri starega eminen-
tnega profesorja Gutiérreza. Začel je kot pomočnik, zdaj pa je 
dosegel tako rekoč predzadnjo stopnjo v karieri docentov na 
fakulteti.

Prav tisti dan so, kot vsakih pet let, sprejemali nove kandi-
date za pomočnike, večinoma mlade arhitekte in arhitektke, 
kar je bilo za Pavla sila zanimivo in tudi zabavno doživetje. 
Radovednost ga je gnala, kakšni »kalibri« se bodo pojavili pred 
njimi. Prihodnji pomočniki največkrat niso niti slutili, kako 
bodo profesorji s prikritim sadizmom pretehtavali njihove in-
telektualne in pedagoške zmožnosti. Po tej izbiri jih bo kmalu 
čakala še preizkusna doba, katere uspeh bo v rokah študentov. 
Profesor Gutiérrez je zahteval popolno predanost stroki, bolje 
rečeno, umetnosti, precejšnje tehnične sposobnosti ter pozna-
vanje zgodovine, sociologije in pedagoške znanosti. Pavel je 
poleg tega presojal tudi psihološke zmožnosti kandidatov ter 
njihov estetski in skupni oziroma šesti čut.

Ideologija dotlej še ni posegla mednje, čeprav so se v tistem 
času na fakulteti že izražale levičarske težnje, odpirala so se 
vprašanja političnega upravljanja družbe, morale in etike, slu-
titi je bilo mogoče socialistični revolucionarni prelom. Pritisk 
ni prihajal od titularnega profesorja, še manj od dekana. Veter 
je začel vleči od spodaj navzgor, od študentov in mlajših do-
centov. Pavel se je izmikal vsakršnim političnim razpravam, ki 
so postajale čedalje pogostejše in so iz dneva v dan obremenje-
vale nekdanjo lahkotnost sožitja med docenti. Prebujale so se 
neznane strasti in gradile zidove med ljudmi, zidove s strelski-
mi linami, ki so čakale na boje s sovražnikom. Vsa ta gibanja 
so ga malce vznemirjala, saj je podoživljal podobne trenutke iz 
časa pred revolucijo v Sloveniji.
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Intelektualno povprečje kandidatov, ki so se prijavili to-
krat, je bilo večinoma nezadostno in mnogi niso opravili izpi-
ta. Tisti, ki so bili sprejeti in ki so pozneje vzdržali v začetniški 
praksi, čeprav ni bila honorirana in je trajala več let, so nava-
dno dosegli mesto pomočnika vodje projektov, kar tudi ni bila 
plačana služba. Šele po kakih šestih letih se je »preživelim«, 
trmasto zagnanim in popolnoma predanim stroki, ponudila 
možnost za mesto vodje projektov.

Sestanek s kandidati je bil vedno v manjši avli. Najprej je 
govoril dekan in nato vodja katedre, ki sta mladim novincem 
dajala napotke za njihovo nalogo. Navadno nista povedala nič 
posebnega in večina docentov je zehala in si mežikala. Po kon-
čani formalnosti je tajnik prebral imena kandidatov, kar pa za 
docente tudi ni imelo nobenega pomena. Naslednji korak je 
bil malo bolj zanimiv, saj je vodja katedre razložil temo pro-
jekta, določenega za izpit. Takrat se je navadno začela razprava 
med vodjem in pomočniki, v katero so se lahko vključevali 
tudi novi kandidati. Docenti so čakali na priložnost, da se 
bodo začeli pogovarjati z mlajšimi kolegi in razpravljati o pro-
jektu. Pavel je imel vtis, da se dogaja približno tako kot v vo-
jašnicah z rekruti. Razlika je bila večinoma ta, da so bila med 
kandidati dekleta, in zadnja leta jih je bilo celo več kot fantov. 
Tudi tokrat se je ponovila enaka ceremonija, nato pa so vodje 
projektov stopili med kandidate in malce površno izpraševali 
njihovo vest oziroma znanje ter si na podlagi vtisov in simpatij 
razdeljevali mlade žrtve. Pavlu se je ta del ceremonije zdel od-
vraten in se je umaknil v ozadje, da je na koncu pobral, kar je 
ostalo. Vsakemu vodji trabajos prácticos je pripadalo največ pet 
pomočnikov za izbor enega ali dveh kandidatov.

Tokrat se je moral Pavel zadovoljiti s tremi, z dvema mladi-
ma fantoma in odraslim dekletom ali morda gospo, ki ji je 
prisodil nekaj več kot trideset let. Vse tri je odpeljal v prazno 
učilnico, kjer jih je posedel za risalne deske in vsakemu izročil 
polo papirja. Ni jih poznal in ni imel pojma, kakšne so njiho-
ve sposobnosti, da bodo mogli oblikovati študente po merilih, 
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ki jih bo določil, seveda pod budnim očesom vodje katedre, 
čigar mnenje je bilo najvišji zakon. Od vseh treh je zahteval, 
naj na liste napišejo svoje ime in podatke, potem pa na kratko 
pojasnijo tezo za obdelavo projekta, ki ga je malo prej določil 
vodja katedre.

Nato jih je pustil pri miru in se zamislil v svojo lastno ana-
lizo projekta. Ko je čez kake pol ure dvignil glavo, je opazil, da 
je bila edina, ki je končala s pisanjem, mlada temnolasa in te-
mnooka gospa. Brez vsake zadrege mu je strmo gledala v oči. 
To mu je bilo všeč, ker je s tem pokazala svoj močni značaj, 
prepotrebno lastnost za krotitev študentovskih vragolij in ne-
umnosti. Stopil je k njej in vzel v roke popisan list. Ime in 
priimek: Ana Brusnik, starost: 36 let, diplomirala leta 1960 na 
državni univerzi v Buenos Airesu, nato naslov, telefonska šte-
vilka in drugi podatki ter končno teza o projektu. Komaj je 
Pavel prišel do polovice njene teze, ki se mu je zdela posrečena, 
se je vrnil k imenu in ga večkrat prebral. Ana Brusnik, Ana 
Brusnik! Od kod mu je znano to ime? Tuhtal je nekaj časa, a 
ni mogel dognati. Predrzno jo je vprašal:

»Od kod si doma?«
Dekle ali gospa je postala malce nervozna in je hitro odvr-

nila:
»Iz Srednje Evrope.«
Odgovor Pavla ni zadovoljil, saj se mu je zdelo, da za neja-

sno opredelitvijo svojega izvora nekaj skriva. Spet se je poglo-
bil v branje besedila, ki mu je bilo všeč, vendar se je njegova 
pozornost spet vračala k imenu. Ana Brusnik? Zamižal je, da 
se je lažje spustil v stare spomine in preskakoval leta in kraje. 
Saj to ime je popolnoma slovensko, si je dejal. V hipu se mu je 
odprlo okno v spominih: Maribor leta 1940, očetova pisarna 
na policijski direkciji. Ena od mnogih judovskih družin, ki ji 
je uspelo prečkati avstrijsko ali madžarsko mejo in se zglasiti 
pri njegovem očetu, čigar naslov so mnogi Judje že poznali kot 
prvo rešilno postojanko. Oče je njihove potne liste zamenjal z 
jugoslovanskimi, s ponarejenimi imeni, z jugoslovanskim dr-
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žavljanstvom in novimi rojstnimi podatki ter z oznako »kato-
liške vere«. Pred očmi se mu je prikazala podoba osemletne 
deklice in njenega očeta. Zdaj se je dobro spomnil njenega 
novega imena: Ana Brusnik! In njeno staro ime? Potreboval je 
še nekaj duševnega napora, da je iz temnega spomina potegnil 
pravi priimek njene družine: Bauer, da, Bauer! In njeno ime, 
ime tiste deklice sprašujočih oči, ki so takrat gledale v njegove-
ga očeta in vanj kot edino rešitev pred nacističnim pogromom. 
Tudi to mu je poblisnilo v spominu: bila je Debora, da, Debo-
ra Bauer!

Nekaj časa je še motril in mučil začudeno dekle ali gospo 
ter skušal prodreti skozi njene lepe črne oči v njeno dušo in 
možgane. Nato je omagal in se sprostil. Ni se mogel več obvla-
dati in je z morda pretiranim zaupanjem – ali predrznostjo – 
izustil:

»Hola, Debora, hola Debora Bauer!«
V hipu mu je bilo žal, da jo je tako napadalno presenetil. 

Ana se je stresla in ga pogledala s široko odprtimi očmi, v ka-
terih je bilo več panike kot presenečenja, prebledela je in se vsa 
tresoča začela počasi umikati. Pobrala je svoje stvari in videti je 
bilo, kot da namerava uiti iz učilnice. Nič ni rekla, njene tesno 
stisnjene ustnice in zobje pa so dali slutiti, da se je v njej nekaj 
vnelo. Strah, morda pretiran in star, a vendar razumljiv in 
upravičen, je udaril na dan. Njen prijazni nasmeh je izginil in 
Pavlu se je zazdelo, da se njen pogled spreminja v sovraštvo. 
Zavedel se je, kaj je storil, in pomislil, da mora dekle rešiti iz 
negotovosti, iz spomina na tista grozna leta.

»Nikar se ne boj, dekle! Ali misliš, da imaš pred seboj gesta-
povca?«

Debora se je ustavila in ga nemo gledala. Pričakovala je, da 
se bo zdaj predstavil tudi on in da bo povedal, od kod pozna 
njeno staro ime, ter morda rekel, da ni na strani tistih, ki so 
jim nekoč stregli po življenju.

»Veš, kdo sem jaz?« je vprašal Pavel. »Sem Pavel Gruden iz 
Maribora. Leta 1940 smo se spoznali v pisarni na policijski 
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direkciji, ko vam je moj oče izdajal nove dokumente,« je kar 
stresel iz sebe.

Debora se je skoraj sesedla. Pavel je stopil k njej in jo prijel 
za roko, ki je vsa drhtela.

»Ali se me spominjaš, Debora?«
Nekaj časa je trajalo, da se je zbrala in si ga ogledala, nato 

so se ji oči zabliskale in ustnice, ki so se malo prej kot v obram-
bi stisnile, so se zdaj sprostile v lahen nasmešek.

»Oh, seveda, zdaj se te spominjam … Mlad slovenski fant, 
ki je bil tako prijazen z nami in ki nam je prinesel čaj in piško-
te. In potem pokazal svoje zaklade. Tisti tvoj lutkovni oder pa 
kalejdoskop! Oh, oprosti, zrasel si in te nisem takoj spoznala, 
veš, toliko stvari se je dogajalo v tistih časih, ko je bilo na svetu 
toliko hudega. Vendar kakšno naključje, da se po tolikih letih 
srečava v Argentini …«

»Vidiš, zdaj pa imava dober razlog, da se dogovoriva za se-
stanek in si poveva vsak svojo zgodbo. In tvoj oče, še živi?« 
Pavel ni hotel omeniti matere, saj je vedel, da je umrla na Ma-
džarskem.

»Seveda, oče bo zelo vesel, ko mu bom povedala, koga sem 
srečala. Boš prišel kar k nam domov, kajne? Pripeljala bom 
tudi svojega zaročenca, pravzaprav je samo prijatelj.«

»Z veseljem.«
»Pa tvoji starši?« je zaskrbljeno vprašala, kot bi kaj slutila.
»Oba sta že umrla,« je trpko odgovoril.
»In tvoja sestrica? Kako ji je že bilo ime, Marjetka?«
Pavel se je zresnil in po kratkem molku iztisnil iz sebe:
»Marjetka je izginila. Ne vem, če še živi.«
Premolk, ki je sledil, je bil kot molitev za pokojne. Vsak 

zase sta molila. Razšla sta se s prijateljskim stiskom rok.

***

Vse tri dni pred obiskom pri Bauerjevih je bil Pavel kot iz-
gubljen. Ni bil zmožen jasno premisliti, kaj naj bi govoril z 
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Deboro in njenim očetom oziroma kako naj sploh začne po-
govor. Čutil je neko bojazen, ne da bi vedel, česa se pravzaprav 
boji. Ponoči se je preobračal v postelji in brskal po spominih 
iz svoje štirinajstletne mladosti, iz časa po tistem čudnem sre-
čanju z osemletno Deboro, ki jo je že skoraj pozabil, a se mu 
je v hipu vrnila v resničnost. Tista mala deklica lepih črnih oči, 
za katero je šele zdaj ugotovil, kako močno se mu je zajedla v 
spomin. To je bil prelep spomin, kljub vsemu, kar se je takrat 
dogajalo. Sočustvoval je z Bauerjevimi, ki so prebežali iz Ma-
džarske in reševali svoje življenje pred nacisti. Pa saj je tudi 
Pavlova družina čutila nemški pritisk, sovražen in grozeč dih 
prek Kozjaka, trideset kilometrov od avstrijske meje, od koder 
ni bilo pričakovati nič dobrega.

Bauerjevi so stanovali v petem nadstropju moderne stol-
pnice na ulici Amenabar v Belgranu. Odprla mu je Debora. 
Za njo je stal oče in radovedno ošinil nekdanjega fantiča, ki se 
ga pravzaprav niti ni dobro spominjal. Pavel mu je stisnil roko 
in ga pozdravil:

»Dober dan, don Samuel!«
Očitno je bilo očetu zelo všeč, da ga je pozdravil z njegovim 

judovskim imenom. Nato ga je objel in poljubil. Posedli so za 
veliko starinsko mizo v jedilnici. Stanovanje je bilo opremlje-
no z okusom, to je Pavel takoj opazil, v secesijskem slogu, z 
lepimi preprogami in mnogimi umetniškimi slikami ter tu in 
tam s kakšno skulpturo.

Pavlu se je zdelo razumljivo, da se bo na tem obisku govo-
rilo o zgodbah iz preteklosti. Pričakoval je, da bo don Samuel 
hotel prvi povedati svojo zgodbo. In res je začel z verskimi ci-
tati. Samuel Bauer je bil namreč veren človek. Skoraj štiriletno 
medvojno bivanje ali skrivanje v frančiškanskem samostanu 
blizu Rima ga je približalo krščanski veri, pogledu na Kristusa 
kot Odrešenika. Poglabljal se je v stare biblične in talmudske 
spise, iz katerih je črpal misli, skupne obema verama, pravza-
prav skupne veri v enega Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo ter 
človeka po svoji podobi.
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»Naj citiram iz talmuda kar po spominu, če mi dovolite,« 
je dejal spoštljivo, »da je človek, ki ubije sočloveka, tako kot 
tisti, ki ubije vse človeštvo; če pa človek reši sočloveka, je prav 
tako, kot bi rešil vse človeštvo.«

Pavel se je pridružil njegovemu razmišljanju:
»Ljudje imamo včasih zelo različne poglede na stvarstvo, na 

človeka in na vsa vprašanja v zvezi s tem. A kljub različnim 
pogledom je nujno, da se med ljudmi vzpostavi dialog, da se 
duhovno približajo drug drugemu in skušajo razumeti dru-
gačna stališča. V nasprotnem primeru se ustvarijo razmere za 
dramatična obračunavanja in medsebojno uničevanje.«

»Prav to je tisto, kar je človek izgubil, kar mu je bilo odvze-
to z izvirnim grehom, ko se je obrnil stran od Boga, ki ga je 
ustvaril in ljubil.«

»Saj nas še vedno ljubi in pričakuje od nas, da se mu pribli-
žamo z ljubeznijo in ne s sovraštvom.«

Medtem je Debora postregla s čajem in prisedla. V tistem 
je pozvonilo pri vratih in Debora je skočila odpirat.

»To je najbrž on,« je rekla.
V sobo je stopil visok in suh mladenič približno Deborinih 

let, skuštranih temnih las z nekaj sivimi prameni. Debora ga je 
predstavila:

»To je moj prijatelj David Levy. Elektroinženir.«
Pavel ni mogel skriti nekakšne zadržanosti pred mladeni-

čem, ki mu že na prvi pogled ni bil všeč, čeprav ni vedel zakaj. 
Že njegov nasmeh s široko razprtimi ustnicami in stisnjenimi 
zobmi pa neka zanemarjenost v oblačilih, ki je skupaj s sku-
štranimi lasmi ustvarjala čuden vtis o njegovi osebnosti … 
Tudi Samuel je bil nekako hladen do njega. Stisnili so si roke 
in sedli za mizo.
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družina bauer, madžarska leta 1940

Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam:
predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo.
Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod …

5 Mz 30,19

Veseli otroški vriski so vsak dan ob pol štirih popoldne 
bruhnili iz osnovne šole v predmestju Budimpešte. To mlado 
razposajenost je pri izhodu med drugimi starši smehljaje gle-
dal gospod Samuel Bauer, vdovec, pokončen in temnosivo 
oblečen trgovec s tekstilnim blagom. Že na prvi pogled je iz-
ražal neko dostojanstvo, skoraj bi rekli aristokratsko držo, a 
brez vsake ošabnosti ali zadržanosti. Na njegovem licu je bil 
vedno prijazen nasmeh, ki ga ni nikoli spremenil. Zato so ga 
rojaki spoštovali in do njega niso bili kakorkoli zadržani, če-
prav so vedeli, da pripada judovski skupnosti.

Vendar je Samuelu tisti dan v maju 1940 nasmeh uplahnil, 
ko se je oziral okrog sebe in opazoval prijazne starše, nekatere 
znance, druge manj znane. Vse dotlej so mu bili ti ljudje pri-
srčno blizu, prijateljski kljub razlikam v veri, ki jih niso pou-
darjali. Bili so protestanti, katoličani, Judje in tudi ateisti. Po-
litične razlike jih niso ločevale, te razlike niso imele pri 
prijateljskih odnosih nobenega pomena. Vsi so bili ponosni 
Madžari, kulturni v svojem obnašanju in spoštovanju do raz-

Krik brez odmeva.indd   18 6.11.2015   12:13:05



19

ličnosti. Vendar je v tistem času začel mednje pronicati neki 
strup, prihajal je z zahoda, iz sosednje Nemčije, ki je bila že v 
vojni s Francijo in z Anglijo. Trije paranoiki, Hitler, Mussolini 
in Stalin, so začenjali zasedati dežele, ki se jim niso uklonile. 
Izbruhnila je svetovna vojna, ki se je je bal ves svet. A zdaj so 
jo imeli kot na dlani, pred seboj ali med seboj. Madžarska se 
je priključila nemškim silam in začela spreminjati svoj odnos 
do Judov in drugih narodov. Iz Nemčije so prihajale strašljive 
novice o protijudovskem nasilju, o deportacijah v zloglasna 
taborišča. Samuel je dobro vedel, da lahko tudi Madžarsko 
zastrupi ta zločinski nagon brez pravega vzroka. Le kaj smo 
Judje hudega storili drugim narodom, se je spraševal.

Samuel Bauer je že pred leti, ko je Debora komaj dopolnila 
dve leti, izgubil ženo. Takrat se je umaknil vase in v globine 
svoje vere. Mnogo je bral sveta berila in premišljeval o človeški 
usodi, o Bogu in duši, življenju in smrti, sovraštvu in ljubezni, 
dobrem in zlu. Počasi je prihajal do ugotovitve, da se zlu ne 
moreš upreti drugače kot z umikom. In te misli so ga zadnje 
čase preganjale in mu krajšale spanec. Vedel je, da se mora 
odločiti o nečem pomembnem in tega se ni bal. Skrbela ga je 
le njegova ljubljena Debora in njena usoda v letih, ki so skri-
vala strahotno prihodnost.

Pri izhodu je kmalu dočakal svojo črnolasko, ki se mu je 
pognala v objem in poljub. Nato sta z roko v roki odšla proti 
domu. Debore ni bilo mogoče ustaviti, ko je pripovedovala o 
svojih dnevnih dogodivščinah. Pričakovala je, da jo bo oče 
vprašal, katerih novih francoskih besed se je naučila, saj je ve-
dela, da se tudi on hoče naučiti tega jezika. Potem pa je naen-
krat nastal med njima molk in Debora je z žalostnim glasom 
vprašala:

»Očka, zakaj smo Judje tako različni od drugih?«
»Ne vem, kaj misliš s tem vprašanjem. Zakaj me to danes 

sprašuješ?«
»Zato, ker me je tisti rdečelasi Janosz nahrulil, da sem ,smr-

klja judka‘, in to me je zelo zabolelo.«
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