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Od Lokve do Kaira in nazaj
Ker smo se nekdanji sošolci za obletnico mature srečali v Kranju, smo obiskali tudi 
Prešernov gaj in se med drugim ustavili pri spomeniku, ki so ga primorski begunci že 
pred drugo svetovno vojno postavili bazoviškim žrtvam, ustreljenim tigrovcem. Nekdo 
je pripomnil, da to izročilo živi še danes ter da so Primorci zato med vsemi Slovenci 
najbolj narodno zavedni oziroma jezikovno občutljivi. Danes moram domnevati, da 
to ne velja za čisto vse Primorce.
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Pot iz mrtvila
Pred izidom tretje izdaje najbolj znane knjige Milana Komarja (1921–2006)

»Vsi ljudje iščejo razmah in napredek, vsi 
težijo za večjim in močnejšim življenjem. 
To velja tudi za tiste, ki so trpni, zaspani, 
brezbrižni. Globoka težnja narave, ki 
sili vsakega človeka k izpopolnjevanju, 
se ne da udušiti. Jasno pa je kot beli dan, 
da ni razmaha za človeka brez razmaha 
duha, to je brez rasti uma in volje. Kadar 
človek ne zna ali noče živeti iz sebe, zlasti 
iz rabe lastne svobode pri odločitvah in 
kadar se zapira pred objektivno resnico, 
se pogosto zgodi, da pričakuje, da mu ve-
čje in močnejše življenje pride od zunaj. 
Ko duh uplahne, čutnost prevlada in z 
njo trpnost. Povpraševanje po zunanjem 
zagonu in izpodbudi nadomesti odločitev 
in iniciativo. Zunanji udarec naj strese 
duha, ki se je vdal negibnosti, in mu naj 
da občutek intenzivnega življenja. Hla-
stanje za emocijami, za izrednimi doži-
vetji ima svoj izvor v trpnosti in uplahu 
duha.« 

To je eden od antologijskih odlomkov iz 
Komarjeve knjige Pot iz mrtvila, katere 
tretja izdaja izide pri Družini sredi julija. 
Ni lahko pokazati, v čem je vitalna moč 
te knjige, ki je prvič izšla leta 1965 v Bue-
nos Airesu. V čem je trajna aktualnost teh 
esejev, ki so bili napisani in objavljeni v 
slovenski emigrantski skupnosti 15.000 
kilometrov daleč od Slovenije? S čim Ko-
mar, ne le univerzitetni profesor filozofi-
je, marveč učitelj in mojster mnogim v Ar-
gentini, prav nazadnje tudi častni senator 
univerze v Ljubljani, nagovarja Slovence 
danes – tako da je druga izdaja knjige že 
pred leti pošla? 

Stvarjenje in klic resničnosti

Gornji navedek že nakazuje odgovor: 
Komar je bil filozofski realist, zanj je bila 
filozofija »iskanje zadnje jasnosti« pred 
dotikom misterija. Ena od posledic te 
usmeritve je, da je Komar o temeljnih 
vprašanjih človeka, njegovega smisla, re-
snice, bivanjskega razmaha pisal izjemno 
jasno in umljivo. Človeška vprašanja je 
zato prikazoval v zadnji jasnosti, do kate-
re je prenikal njegov um, pogosto prav v 
stiku s skrivnostnim. 

V Sloveniji sta doslej izšli še dve drugi nje-
govi knjigi, Razmišljanja ob razgovorih 
(1998) in Iz dolge vigilije (2000) in v obeh 
se Komar enako kaže kot močan mislec, 
ki bralca nagovarja z inspiracijo kot du-
hovni mojster. Verjetno pa bo prav Pot iz 
mrtvila ostala Komarjevo najbolj znano 
in temeljno delo, saj je v nji povezal naj-
več temeljnih zajemov filozofije v prvot-
nem pomenu – kot ljubezni do modrosti. 

Eden od osrednjih Komarjevih uvidov, ki 
ga spremlja v številnih esejih, je izhodišč-
na krščanska misel o svetu kot stvarstvu. 
Ker so svet in bitja na njem ustvarjena, 
niso brezoblična gmota, ampak so iz bož-
je roke izšla skupaj s skrivnostnim, bo-
žanskim redom, ki je v podstati vseh kre-
atur in vsaki daje mesto v stvarstvu. Svet 
ni kaos, ampak urejen kozmos. Iz tega 
sledi najprej to, kakor je zapisal urednik 
prejšnje izdaje Poti iz mrtvila Igor Senčar, 
»da če je svet ustvarjen in je poln logosa, 
potem je prvi realistični korak v odnosu 

do sveta pozornost. Človek ne ustvarja ex 
nihilo. Tako ustvarja samo Bog. Človek 
ustvarja iz že ustvarjenega, zato mora biti 
najprej pozoren, videti mora, kako nekaj 
je, in potem to upoštevati.« Človek torej, ko 
deluje, ne začenja iz nič, ampak so-deluje 
z božjim stvarjenjem, ki ga odkrivamo kot 
klic resničnosti. To je eden nosilnih nastav-
kov Komarjevega krščanskega realizma. 
Najprej mora človekov um ponižno razbi-
rati resničnost, »brati« stvarnost okrog nas, 
šele nato lahko pametno ravnamo. 

Drugi moment v gornjem navedku, volja, 
je od uma bistveno odvisna: um odkriva v 
bitjih in stvareh vrednote, šele zatem volja 
stremi k njim, si jih želi osvojiti, jim sledi-
ti, jih dejavno priznati in utelesiti. Kjer je 
šibka volja, kriza volje – tam gre dejansko 
za krizo spoznanja, krizo uma. Po drugi 
strani pa je res, da niso vse vrednote pri-
merne za vsakogar, ampak si mora posa-
meznik posebej prizadevati za tiste, ki so 
bolj v skladu z njegovo naravo, zmožnost-
mi, darovi. In ko spoznava privlačno silo 
teh, sebi še posebej primernih in lastnih 
vrednot, se v človeku obudijo močne 
hotenjske sile, s katerimi premaga ovire 
na poti, da si spoznane vrednote notra-
nje osvoji, jih napravi za svoje, se usmeri 
po njih. To je po Komarju prava raba ali 
usmerjenost volje. Takrat um in volja rav-
nata v skladu z globokimi težnjami člove-
kove narave, zajemata iz bistva osebe in jo 
potrjujeta v tem, kar je globinsko njenega. 
To je prav gotovo vitalni del duhovnega 
življenja: približa nas resničnosti in bli-
žnjemu, ustvarja močne vezi med ljudmi 
kakor tudi v družbi. Kjer stremljenje k 
resnici, ki je naravno opravilo uma, jenja 
ali zamira, tam se posameznika in družbe 
loteva mrtvilo …

Država je v nas

Ti in drugi temeljni uvidi osvetljujejo 
Komarju širno področje medčloveških 
odnosov, katerih gosta mreža se pne od 
osebnega in družinskega življenja v širše 
kroge družbe, naroda, države in zgodovi-
ne. Esej S tokovi in proti tokovom ostaja 
trajno aktualno premišljevanje o raznih 
oblikah človekovega bega pred resnično-
stjo in odgovornostjo, ki se pri nekaterih 
značajih kaže v obliki hlastanja po novo-
stih, pri drugih v obliki mržnje do novega. 
Korenine kačurstva so danes prvovrstno 
berilo o raznih oblikah nerealnosti, zlasti 

Slika, ki jo objavljamo in ki, žal, ni izjema, prikazuje del pršutarne v Lokvi na Krasu, 
torej na tistem delu obmejnega pasu, ki nima uradnega statusa dvojezičnega območja. 
Na njej vidimo dva jezikovno sporna javna napisa, na obeh je slovenščina postavljena 
na zadnje (spodnje) mesto, enkrat je podrejena italijanščini, enkrat pa angleščini in 
italijanščini. Črke v italijanski in slovenski besedi so sicer enake oblike in velikosti, 
kljub temu pa gre za rabo, ki ne draži le »civilne« jezikovne občutljivosti in tigrovskega 
izročila, temveč celo krši zakonske predpise o uradnem jeziku Republike Slovenije. V 
Zakonu o javni rabi slovenščine (posebno v členih 20–24) se namreč ponavlja določi-
lo, da se v takih in podobnih primerih uporablja slovenščina, »dodatno« pa lahko tudi 
tuji jeziki, »vendar tujejezične različice ne smejo biti izrazno bolj poudarjene kakor 
slovenska«. Kaj je v teh napisih prvotno (izhodiščno) in kaj »dodatno«, menda ni treba 
pojasnjevati, zaradi sprenevedavega izmikanja, ki ga je pri obravnavanju tega prime-
ra izpeljala inšpekcijska služba, pa je treba navesti nekaj temeljnih pravil o načinih 
poudarjanja. V slovenskem (in sploh v evropskem) pisno-bralnem sistemu se to izraža 
z velikostjo in barvo črk, podčrtovanjem idr., najprej pa z upoštevanjem hierarhije, 
ki izhaja iz smeri pisanja oziroma branja, tj. od leve proti desni in od zgoraj navzdol. 
Pri napisu z enakimi črkami se zato šteje za najpomembnejše (najbolj poudarjeno) 
tisto, kar je na ploskvi »levo zgoraj«. V japonščini ali arabščini je smer pisanja oziro-
ma branja drugačna, zato boste npr. na kairskem mednarodnem letališču sicer videli 
napise z angleščino na levi strani in arabščino na desni, vendar to tam pomeni, da je 
arabščina hierarhično nadrejena angleščini. 

Kako pa slovenščina italijanščini na lokavski pršutarni?

Fo
to

: B
og

da
n 

M
ac

ar
ol

o opotekanju med sanja-
štvom in pragmatizmom, 
ki zaznamujejo sloven-
ski narodni značaj in nas 
hromijo pri javnem delu 
z razočaranji in občutki 
nemoči. Eseji Borba in 
ljubezen, Pravica do dru-
gačnosti in Pogoji za dia-
log, napisani za Slovence 
pod Južnim prižem pred 
več kot pol stoletja, so da-
nes občečloveško nadvse 
aktualni kot vzpodbuda 
k pristnemu poglablja-
nju tako v svojo kakor v 
individualnost bližnjega, 
brez česar ne more biti 

pristnega medosebnega stika bivanjsko 
različnih ljudi, s tem pa tudi ne dialoga. 
Esej Država je v nas samih, napisan dalj-

nega leta 1958, so v Sloveniji ponatisnile 
Nova revija, Ampak in Tretji dan – kar je 
že kot zunanji znak izjemno. »Družbeni in 
politični ustroj vpliva na notranje življe-
nje človeka, toda človek po drugi strani 
neprestano tvori družbene in politične 
razmere, sledeč intimnim težnjam svoje 
duševnosti … Iz vsega tega je jasno, da 
preosnova ustanov ali sprememba vlada-
joče skupine prav malo pomeni, če je ne 
drži pokonci resen prerod nravi.« Precej 
drugače kakor večina Komar misli, da 
je država odvisna od globinskih teženj 
naše notranjosti. In pomislimo, koliko je 
še tem, ki bi jih bolj žgoče občutili kakor 
to – prerod nravi v slovenskem javnem, 
političnem delovanju? 

Pot – skozi prejo vsakdanjika

Ob Komarjevi smrti je bilo zapisano in 
velja čedalje bolj, da so velika vprašanja o 
resnici in dobrem, ki jih povzema njego-
va realistična misel, zapletena v drobno 
prejo vsakdanjika; potopljena so v tkivo 
naših vsakdanjih presoj, odločitev, dejanj. 
Prav tu z vso močjo pride do veljave Ko-
marjevo »hrepenenje po zadnji jasnosti« 
in s tem življenjska vrednost njegove fi-
lozofije.

Matija Ogrin
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