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GROŽNJE S SMRTJO NOSEČE 
MERIAM NISO ZLOMILE.

KNJIŽNE PREDSTAVITVE

»Tako sem srečna,« je zajecljala in se mu na-
smehnila. Tudi jaz, je pomislil Lovro, a iz njega 
ni zdaj prišla nobena beseda več. 

Če bo karkoli spregovoril, bo zajokal. Tega 
pa ni hotel, kajti pred njim je stala mama, nje-
gova prava mama. Iztegnil je roko in se dota-
knil njenega objokanega lica. Srečna je, je po-
mislil. Tako kot sem srečen jaz. 

Lovro ni vedel, koliko časa so stali na tistem 
mestu, moralo je biti nekaj minut, ker je avto-
bus že odpeljal naprej. Ignac, ki je doslej stal 
ob strani in opazoval njuno srečanje, je počasi 
prišel do njiju in pozdravil Ireno. 

»Pridita, gremo do avtomobila, potem se 
bomo odpeljali v lovski dom, za danes sem 
najel kočo. Tam se bosta lahko v miru pogovo-
rila,« je tiho dejal, tudi on močno vznemirjen. 
Lovro se je ozrl k mami in videl, da je prikimala. 
Do avtomobila sta odšla skupaj, hodila sta drug 
ob drugem, Ignac pa je počasi hodil pred njima. 
Vožnja ni bila dolga, ko so prispeli, je Ignac od-
klenil kočo, potem se je poslovil, rekoč, da gre 
po opravkih. Vrnil se bo čez nekaj ur, takrat se 
bodo odpeljali na kosilo. 

Kljub obojestranski veliki želji po medseboj-
nem srečanju je bilo na začetku čutiti zadrža-
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KLOŠARKA NA MIKLOŠIČEVI
nost, ki ni dovolila niti enemu niti drugemu, 
da bi nadaljevala tam, kjer sta morala prekiniti 
odnos pred trinajstimi leti. Kadarkoli je Irena 
pomislila nanj, se ji je prikazal triletni deček, 
tudi danes je bilo sprva tako. Zunanja podoba 
je bila drugačna kot v njenem spominu, njegov 
glas pa je bil isti. Tega bi spoznala tudi sredi 
noči, med neštetimi glasovi, to je vedela. Ko 
ju je Ignac zapustil, sta sedla za mizo nasproti 
drug drugega in se opazovala. Irena je vedela, 
da bi morala prva spregovoriti, pa se je zdelo, da 
ni besede, ki bi bila v tem trenutku primerna. 
Na mizo je položila roki in ju položila predse, 
zdaj se je opogumil Lovro, ki je tudi sam položil 
roki na mizo in se dotaknil njenih. Njuni prsti 
so se prepletli, njun pogled je obtičal v tistem 
trenutku. Videla je, da je tudi Lovro zbegan, ne-
kako ni prav dobro vedel, kam naj umesti njun 
odnos. Ko je prihajala iz avtobusa, je opazila, da 
jo je takoj prepoznal, tega se je neizmerno raz-
veselila, torej ji niso odrezali tudi njene podobe, 
je spoznala. Tudi sama ga je prepoznala, čeprav 
je bil daleč od podobe majhnega, jokajočega 
dečka, kot ga je nosila v svojem srcu. 

»Mama,« je zaslišala njegov tihi glas. Priki-
mala je in se mu nasmehnila. »Ne poznava se, 

kajne,« se je naposled le opogumila. Odkimal 
je in se ji tudi sam nasmehnil. 

Spet je pogoltnila solze in se široko na-
smehnila. 

»Ne skrbi, potrudila se bova, da bova to na-
doknadila. Velja?« Njegov širok nasmeh je zdaj 
prebil nevidno pregrado med njima. Vstal je, 
stopil k njej in jo močno objel. Bil je trenutek, 
ki se je zapisal med njiju za vedno. Nevidna 
ograja je bila podrta. 

Nadaljnji pogovor je stekel brez težav. Irena, 
ki je v preteklih dneh mnogo premišljevala o 
prvih trenutkih njunega srečanja, je bila prese-
nečena. Lovro je bil čudovit fant, ljubeč in čuteč, 
to je spoznala po njegovih odzivih. Opazila je, 
da je lepo vzgojen, to jo je najbolj presenetilo. 
Tega Ignacu ne bi nikoli pripisala, jo je obšlo. 
Že res, da je največ časa prebil z mamo Rozali-
jo in očetom Srečkom, kot ji je povedal Ignac, 
a kljub temu je dosti časa moral preživeti tudi 
s svojim očetom. Mnogo je izvedela o njegovi 
ljubezni do kmetije, o delu, ki ga opravi s trak-
torjem, zelo je imel rad tudi živali. Rad bi spet 
napolnil hlev, ji je ponosno povedal. Odkar se 
je oče poškodoval, se je število živali v hlevu 
močno zmanjšalo. 

»Res? Kakšna nesreča pa je doletela očeta?« 
se je začudila. Lovro je bil presenečen; ali ji oče 
ni nič povedal o hudi nesreči? Irena je odki-
mala in poslušala njegovo pripoved. Huda ne-
sreča ga je doletela, je pomislila, ko je izvedela 
za nesrečni dogodek. Velik kmet, pa s protezo 

na nogi, to pa je moral biti zelo hud udarec za 
Ignaca, jo je spreletelo. 

»Za očeta je moralo biti to pretresljivo,« je 
tiho rekla in pogledala Lovra. Zelo ga je priza-
delo, je pritrdil. Ko bo končal šolo, bi rad spet 
napolnil hlev, je zdaj ponovil. Navdušeno je 
pripovedoval o svojih načrtih in veselil se je 
možnega napredka. Ko ga je Irena poslušala, je 
spoznala, da v njem gori neizmerna ljubezen 
do kmetije. Prišla je tudi do spoznanja, da mora 
biti priden in prizadeven. To ima po Ignacu, ko-
likor se je spominjala, je bil nekoč velik garač, 
delavnost je bila njegova vrlina. 

»Kako pa ti gre v šoli?« 
Z njo nima težav, ji je povedal, ocene ima 

dobre, vseeno pa si želi, da bi se to poglavje 
njegovega življenja čim prej končalo. 

»Kmetija me pričakuje,« se je nasmehnil. 
Govoril je s takšnim navdušenjem, da se je to 
preselilo še nanjo. 

»Vesela sem zate,« se mu je nasmehnila.
Vedela je, da bo tudi njega zanimalo marsi-

kaj o njenem življenju. Bila je pripravljena na 
to, o svoji sedanjem položaju mu ni pripove-
dovala, pač pa mu je začela govoriti o njunem 
življenju z Lučko, ko je Lovro odšel z očetom 
na Štajersko. 

»Se spomniš Lučke?« Prikimal je in povedal, 
da jo je babica vsako leto pokazala na sliki. Prav 
tako mu je ob slikah pripovedovala o njej. Res, 
se je začudila Irena. »Res. Vsako leto sem videl 
majhno sestrico,« je prikimal. 

»Veliko je takšnih Meriam«
O razmerah v Darfurju s Tomom Križnarjem in Antonello Napoli, italijansko novinarko 
in avtorico knjige Moje ime je Meriam 
V sredo, 18. oktobra, smo v Galeriji Druži-

na pripravili pogovor z avtorico knjige 
Moje ime je Meriam Antonello Napoli, ki se 
ji je pridružil Tomo Križnar. Borca za pravice 
civilistov v Darfurju sta spregovorila o Meri-
am Wani, politični situaciji v Sudanu, krše-
nju človekovih pravic, vlogi Evropske unije 

Tomo Križnar in Antonella Napoli se borita za 
nedolžne civiliste v Darfurju.   Foto: Tatjana Splichal

čanje in smrt z obešenjem. Grožnje s smrtjo, 
strašne razmere v zaporu in rojstvo otroka v 
celici je niso zlomili. V boju za rešitev noseče 
Meriam so se pridružili številni aktivisti, med 
njimi tudi italijanska novinarka in borka za 
človekove pravice Antonella Napoli. 

Po pritisku velikih medijskih hiš in nevla-
dnih organizacij so se zganili številni svetovni 
voditelji in s pomočjo sudanskega predsedni-
ka dosegli, da so Meriam izpustili. 24. julija 
2014 jo je italijansko vladno letalo končno 
prepeljalo v Rim, kjer jo je sprejel tudi papež 
Frančišek in jo pozdravil z velikim poklonom: 
»Hvala ti za zgled, ki si ga dala vsem. Tudi 
meni.« Meriam zdaj živi v ZDA skupaj s svojo 
družino: možem in dvema otrokoma. 

TEMU NEPOKVARJENEMU LJUDSTVU 
JE TREBA DATI GLAS
Tudi Tomo Križnar, ki je bil v Sudanu zaprt 
kar osemkrat in dvakrat izgnan iz nubijskih 
gora, je poznal Meriamino zgodbo. Vendar 
je takšnih Meriam, ki žal nimajo takšne sre-
če, še veliko, je povedal. Predvsem je znano 
Križnarjevo delovanje za pomoč Nubijcem. 
Skupaj z Misijonskim središčem Slovenije je 
priskrbel sistem, s katerim bi lahko poiskali 
in črpali vodo, pa ga ne morejo dostaviti, saj je 
meja med Sudanom in Čadom nepropustna.

Ko je Antonel-
la Napoli videla 
prizore spora, tr-
pljenje ljudstva 
in upanje v nji-
hovih očem, da 
bi jim kdo poma-
gal, je vedela, da 
mora govoriti o 
situaciji v Suda-
nu. S Križnarjem 
opažata, da o Su-
danu v evropskih 
medijih sploh ne 
govorijo, čeprav 

Pedofilija je zločin 
V torek, 17. oktobra, je bila v Galeriji 

Družina predstavitev knjige Odpu-
stil sem vam s podnaslovom Resnična 
zgodba o ranjenem otroštvu. Gre za pri-
čevanje Švicarja Daniela Pitteta, ki ga je 
v otroštvu štiri leta spolno zlorabljal ka-
pucinski pater. Knjiga je izjemna, ker je 
resnicoljubna, kaže vso grozo in posledi-
ce pedofilije, hkrati pa priča o odpušča-
nju. Daniel Pittet je strl verige sovraštva, 
živi svobodno in ohranil je vero. 

Predgovor h knjigi je napisal papež Frančišek. Zapisal je: »Takšna pričevanja odpirajo 
pot pravični popravi krivic in milosti sprave, pedofilom pa pomagajo, da se zavedo stra-
hotnih posledic svojih dejanj.« 

Kako se s pedofilijo sooča Cerkev na Slovenskem, so na predstavitvi knjige povedali 
Alojz Milharčič, predsednik Ekspertne skupine za reševanje pri-
merov spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK), dr. 
Tanja Repič Slavič, zakonska in družinska terapevtka, strokovna so-
delavka Ekspertne skupine, in dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik 
SŠK. Posnetek predstavitve si lahko ogledate na naši spletni strani 
(www.druzina.si). 

V prihodnji številki Družine bomo objavili pogovor z Alojzom 
Milharčičem in dr. Tanjo Repič Slavič o te m, kako naj ukrepamo, če 
zaznamo spolno zlorabo, kako poteka prijava zlorabe v Cerkvi in 
kako lahko žrtvam pomagamo, tudi če se je spolna zloraba zgodila 
že pred leti.    MOJCA PURGER

in ZDA pri konfliktu in o njuni humanitarni 
dejavnosti. Posnetek pogovora si lahko ogle-
date na spletni strani www.druzina.si.

IZJEMNO PRIČEVANJE VERE
Meriam Wani je hči etiopske priseljenke v Su-
danu, kristjanke, ki jo je mož, musliman, za-
pustil in ga hči ni nikoli poznala. Po materini 
smrti pa so se leta 2014 pojavili samooklicani 
Meriamini sorodniki, ki so jo obtožili odpada 
od muslimanske vere, saj se je Meriam poro-
čila s kristjanom Danielom iz Južnega Suda-
na. Islam namreč prepoveduje spreobrnitev 
v drugo vero, pa tudi poroko muslimanske 
ženske z moškim druge vere. 

Osem mesecev nosečo Meriam so skupaj z 
enoletnim malčkom zaprli in obsodili na bi-

se kriza tam celo zaostruje. Vse je postalo 
posel, zato politike rešitev spora ne zanima. 

Križnar je v Sudanu aktiven skupaj s svo-
jo ženo. Če ne delamo tistega, kar globoko v 
sebi vemo, da je prav, postanemo brezbrižni, 

»zabetoniramo« občutke krivde in greha, 
zakrneli bomo tudi za vse lepo, kar je na svetu 
in ne bomo mogli uživati božjega stvarstva, 

lepega v človeku in tudi v sebi ne, je prepri-
čan Križnar. 

Antonello Napoli vodi poslanstvo, da dá 
glas ljudem, ki jih mediji po krivici presliši-
jo. Povedala je, da se v Darfur namerava vrniti 
in se zavzeti za pravice nedolžnih civilistov. 

Slovenci smo s Sudanom povezani že od 
19. stoletja. Takrat je tam deloval slovenski 
misijonar Ignacij Knoblehar, ki je postal apo-
stolski generalni vikar za osrednjo Afriko s 
središčem v Kartumu in ustanavljal misijon-
ske postaje.  

K. C.  
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