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27TAKO SMO ŽIVELI – 
DRZNO IN PREDANO
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Ob stalni zbirki likovnih umetnin je prirejal razstave tudi dru-
god. Večkrat me je vabil v svoj »župnijski raj«, pokazal, kako z 
žarečim spajkalom nastajajo lepe umetnine. Živel je svoj svet. 
Sveča, ki je motiv stalnica na lesenih ploskvah, mu je pomeni-
la simbol življenja, tuzemnega in večnega, a tudi simbol člove-
kove osebne sreče; sveča se použiva, ko drugim daje svetlobo, 
človeku, ki se daruje za drugega, se podarja toliko večja sreča.   

Najbolj srečen sem bil, ko sem se predal notranjim zahte-
vam ustvarjanja. Utrujen od vsakdanjih obveznosti sem se ob 
žarečem spajkalu in lesu popolnoma umiril – duša si je oddah-
nila. Poslej ni bila več pomembna ura, noč ali dan, potopil sem 
se v svoje delo in začel se je moj najgloblji stik s človekom, sve-
tom, življenjem in z Bogom. Kaj je vendar poganjalo moja ho-
tenja po ustvarjalnosti? Ljubezen vendar – vselej je na začetku 
ljubezen, ta me potiska naprej, določa kot duhovnika oznanje-
valca, ljubezen do sodobnega človeka; na svoj način ga posku-
šam reševati iz utesnjenega kolesja nenehnega pridobivanja, 
prijazno sem ga vabil iz ujetosti v skomercializiranost, iz zdrsa 
v avtomatizacijo, kjer tako obuboža njegovo srce in se zvotli 
prostor njegove najgloblje, osebne biti.

Predanost likovni ustvarjalnosti nikoli ni ovirala mojega 
siceršnjega duhovniškega dela; rad sem bil z veroučenci, z mla-
dino, bolnimi in trpečimi. Za vse je bilo dovolj časa. Z največjo 
odgovornostjo sem opravljal službo veroučitelja. Rad sem se 
družil z mladino, saj kdor dela zanjo, dela za prihodnost na-
roda in Cerkve. 

Zavzemal sem se za red in lepoto župnijskega dvorišča, 
doma, cerkve in njene okolice. 

Zavzemal sem se, da smo postavili bronaste skulpture bl. An-
tona Martina Slomška in kanonika Gosarja (po zasnovi akadem-
ske kiparke Vlaste Zorko iz Maribora). Pri vsem tem so me vo-
dile Slomškove besede: »Hvaliti svoje rajne dobrotnike, povzdi-
govati njihova lepa dela in znamenite zasluge nam je ravno toli-
ko dolžnost, kakor posnemati njihove slavne zglede. Kdor ne 
časti svojih slavnih prednikov, ne zasluži biti njih vrli naslednik.«

Samo človek me je vselej zanimal. Na lesenih ploskvah sem 
hotel upodobiti človeško energijo, napor, ustvarjalni zagon. V 

likovni jezik sem vtisnil misel, ki je tesno speta s človekovo 
stisko, skrbjo, radostjo in srečo. Razumel sem materino bole-
čino ob otroku, ki so ga oblile solze – komaj je začel živeti, že 
je okusil trpljenje, zato ga mati pritiska na svoje prsi, spet mo-
tiv s prizora na križu, v stiski, neodzivnosti, omahovanju, dvo-
mih. Močno spodbudo k nadaljnji ustvarjalnosti mi je na ve-
čer pred telovim 1990 dal slovenski premier Lojze Peterle ob 
odprtju stalne razstave, posebno z besedami: »Narod, ki na 
tak način skrbi za svoje kulturne dobrine, ki iz hleva naredi 
galerije, narod, ki ima take duhovnike, ki znajo govoriti tudi 
z besedo umetnosti, tak narod ima prihodnost.«

Dragocena vezenina prijateljstva 
z Beneško Slovenijo 

Nikoli mu ne bom dovolj hvaležen! Bil mi je najzaneseljivejša 
vez s čedermaci Beneške Slovenije. Ob prvem srečanju ob hu-
dem potresu leta 1976 mi je zdrdral njihova imena: matajurski 
mons. Paskval Gujon, Božo Zuanella, dr. Marino Qualizza, Emil 
Cencig, Valentin Birtig Zdravko, 
Mario Laurenčig, Mario Černet in 
Dionizio Mateucig (Žabnice, Ka-
nalska dolina), Mario Gariup 
(Ukve, Kanalska dolina), Rino 
Markič. S tridesetimi študenti sem 
mu prihitel v prostovoljno pomoč, 
ko je potres razdejal, razmajal, raz-
rušil sakralne objekte v župnijah 
njegove dekanije. Mons. FRANC 
RUPNIK (1924–2004), štiriindvaj-
set let župnik v Spodnji Idriji ter 
dekan in trideset let župnik v Ko-
baridu in na Livku, je mladim študentom oskrbel hrano in 
prenočišče, oni pa so od jutra do večera izvajali delovno akcijo. 
S svojo preprostostjo, človeško odprtostjo in nevsiljeno ljube-
znivostjo si je te mlade tako osvojil, da so ga še po tridesetih 
letih obiskovali, če jih je le pot zanesla mimo Kobarida. 

Mene je velikokrat, vselej sem se vsaj za trenutek ustavil pri 
njem in njegovi sestri, prijazni gospodinji, ki je vselej kaj pri-
čarala na pogrnjeno mizo. Na njegovi pisalni mizi je vselej imel 
častno mesto katoliški tisk: Družina, Dom, Ognjišče in še vrsta 
drugih revij in časopisov. 
Vselej je bil pripravljen, da mi je bil za vodnika po krajih Beneške 
Slovenije (reportaže, pogovori, poročila, fotografiranje), vselej me 
je spodbujal, naj obiščem njene kraje, ljudi ter pišem o njihovih 
stiskah in težavah. »To si dolžan kot časnikar, duhovnik, slavist in 
Slovenec!« Vselej je našel kakšen tehten argument, da sem s svo-
jim pločevinastim konjičkom pridirjal v Kobarid, od tam pa v 
njegovi družbi naprej v Beneško Slovenijo. Da je bil priljubljen 
med duhovniki, je pokazal tudi pogreb v Črnem Vrhu nad Idrijo, 
v njegovem rojstnem kraju: ob množici ljudstva je bilo čez sto 
duhovnikov na čelu s koprskim škofom mons. Metodom Pirihom. 

Resda je bilo moje prvo in poglavitno delo duhovniško, saj 
me je Cerkev poslala med ljudi in zanje, vendar pa to ni izklju-
čevalo mojega dela na področju kulture. Na razne načine sem 
v srca ljudi sejal besede tolažbe, vere in upanja v življenje. Pre-
gledal in uredil sem vse starejše matične knjige v Kobaridu ter 
čedajski kapiteljski in videmski nadškofijski arhiv, o tem pisal 
na desetine člankov in razprav, predvsem v beneški časopis 
Dom. Sobratom duhovnikom sem kot kolavdator svetoval pri 
nakupu zvonov, poskrbel za več kot sto zvonov. Ob osebnih 
srečanjih z beneškimi duhovniki sem čutil, kako potrebna so 
stalna  srečanja med njimi in primorskimi duhovniki. Zato sem 
vpeljal študijska srečanja duhovnikov s Kobariškega in Tolmin-
skega z beneškimi in furlanskimi duhovniki. 

Moje srce je vselej močno utripalo za Slovence v Benečiji, 
Terskih dolinah in Reziji. Odkrival sem ljudi, ki so govorili be-
neško narečje kljub prizadevanjem srditih krajevnih politikov, 
da bi vse poitaljančili. 

 N O V O S T I  N A  K N J I Ž N E M  T R G U Vincencij Pavelski
Sveti Vincencij Pavelski (1581–

1660) se je na prav poseben način 

vpisal v francosko zgodovino. Vsi 

ga imajo v spominu kot »očeta ubo-

gih«: tistega, ki je s tal pobiral otro-

ke, puščene na ledenem pragu pa-

riških cerkva, in jih zaupal skrbni 

negi sester, hčera krščanske ljube-

Etnolog
V razdelku Razprave so objavljeni 

članki, ki segajo v različne prosto-

re in čase ter se dotikajo že zasta-

vljenih ali za naš prostor dokaj 

novih tem. Božidar Jezernik v član-

ku Ljubljanske »knjige sveta« od 
Auerspergov do Hacqueta pred-

stavlja zbiralce in najstarejše zbir-

ke, ki so nastale v Ljubljani ter nji-

hovo vlogo pri razvoju znanstve-

nega pogleda na svet. Inja Smerdel 

se v prispevku Zvok besed, glas 
zvokov posveča komuniciranju 

med kmečkimi gospodarji in de-

lovnimi voli. Nena Židov v članku 

Uporaba cvetnonedeljskih butar 
na slovenskem podeželju predsta-

vlja enoletni ciklus cvetnonedelj-

skih butar in priložnosti, ob kate-

rih so jih uporabljali. Daša Kopri-

vec s pričevanji otrok aleksandrink 

o življenju v Egiptu v prvi polovici 

20. stoletja postavlja pod vprašaj 

dosedanje stereotipne predstave 

o aleksandrinkah in njihovih otro-

cih.  V članku Avtomobilska kul-
tura nas Gregor Ilaš seznanja z 

avtomobili in danes prevladujočo 

avtomobilsko tehnologijo in s »člo-

veškostjo« avtomobilov. Termino-

loških vprašanj, povezanih z obla-

čenjem, obleko in nošo na Sloven-

skem, se v članku O neustreznosti 

enačenja obleke z nošo loteva Bo-

jan Knific. Bojan Baskar analizira 

rabo pojma Komšiluk v jugoslo-

vanskih etnologijah in sorodnih 

vedah in jih primerja z rabami tu-

jih antropologov in politologov. 

Tina Volarič se v prispevku Kolum-
bovo jajce antropologije sprašuje 

o antropološkem delu, povezanem 

s pridobivanjem podatkov in nji-

hovo interpretacijo. Refleksijo 

etnografskega dela opravljenega 

na festivalih ljudske glasbe na Škot-

skem nam v članku z naslovom Biti 
tu in tam podaja Katarina Juvan-

čič. Budistična meditacija vipasa-
na v kontekstu new agea je naslov 

članka Maje Korun.

Etnomuzejske strani prinašajo 

članek Draga Kuneja Fonografski 
posnetki slovenskih ljudskih pe-
smi iz Bele krajine v SEM, v kate-

rem avtor zavrača dosedanje pre-

pričanje o Etnografskem muzeju 

kot zbiralcu pesmi na terenu. Gre-

gor Ilaš, ki je opravil zahtevno pre-

novo spletne strani SEM, v svojem 

prispevku Na spletni strani Alp 

podaja nekatere pomisleke in za-

gate pri načrtovanju muzejske 

spletne strani v kontekstu t. i. Sple-

ta 2.0. Gojka Pajagič Bregar nas 

seznani z restavratorskimi in kon-

servatorskimi postopki v Naro-

dnem muzeju Slovenije na prime-

ru dveh pahljač s prehoda 18. v 19. 

stoletje. Janez Bogataj, pobudnik 

osrednje občasne razstave SEM 

Spet trte so rodile ..., poda najprej 

njeno »predzgodovino«, potem pa 

jo še kritično oceni, Mirjam Gnez-

da Bogataj kot soavtorica nove 

stalne postavitve v Mestnem mu-

zeju Idrija pa podrobno predstavi 

koncept in izvedbo razstave Idrij-
ska čipka, z nitjo pisana zgodovi-
na. V rubriki Nove pridobitve nas 

Inja Smerdel seznani s skoraj de-

tektivsko zgodbo o prihodu Krem-

žarjeve mlatilnice iz dragocene 

družinske zapuščine v zbirko SEM.

Zadnji zvezek strokovne revije 
Etnolog (št. 19, z letnico 2009), 

ki jo izdaja Slovenski etnografski 
muzej, objavlja vrsto različnih 

prispevkov.

Celjska Mohorjeva družba 
je izdala antologijo svetega 

Vincencija Pavelskega 
Misel za vsak dan.

Društvo za raziskovanje 
polpretekle zgodovine OZNA 
s Kapelskega Vrha je izdalo 
knjigo Gregorja Medveška 

Mit o NOB.

zni, katerih ponižnost in požrtvo-

valnost je hvalil. Vincencij, ki so ga 

pozneje imenovali »veliki svetnik 

velikega stoletja«, je bil na svoj način 

tudi velik »duhovni avtor«. Preden 

pa je postal velikan dobrodelnosti, 

kakršnega poznamo danes, je bil 

mož molitve in kontemplacije. Bog 

je bil njegov zaupni prijatelj. V an-

tologiji Misel za vsak dan opazimo, 

da se je nenehno izročal božji pre-

vidnosti in k temu vabil vsakogar. 

»Spolnjevanje božje volje« je postalo 

cilj njegovega življenja, »njegov nek-

tar in ambrozija« (pijača in hrana 

nesmrtnosti), kot se je izrazil sam.

Lastni Bog
Ulrich Beck, eden najvidnejših so-

dobnih sociologov, deluje na uni-

verzah v Münchnu in Londonu. V 

knjigi Lastni Bog. O zmožnosti za 
mir in nasilnem potencialu religij 
(Študentska založba; zbirka Clari-

tas) razmišlja o sposobnosti religij 

za posredovanje miru. Ugotavlja 

aktualnost »bogov« v evropski kul-

turi ter predstavlja težave ustaljenih 

religij pri spoštovanju drugačnosti 

in preseganju »lastnega boga«. Raz-

likuje religijo moderne, zaverovane 

v lastnega Boga, religijo postmoder-

ne, izgubljene v brezobličnosti in 

neobveznosti »bogov«, ter religijo 

druge moderne, religijo »dialoške-

ga boga«. Ugotavlja pet modelov te 

religije: individualizacija religije, 

tržni model, model nevtralne usta-

ve, ločenost države in Cerkve (Fran-

cija), model svetovnega etosa in 

Gandijev model ponotranjene reli-

gije, ki išče duhovne temelje v raz-

ličnih religijah. Knjiga pomeni po-

membno teoretično osnovo za 

obravnavo položaja religij v sodob-

nem svetu in bo v slovenskem kul-

turnem prostoru, kjer je razprava 

o vlogi vere in religiozne morale v 

družbi relativno težavna, dobrodo-

šla opora in spodbuda.   

Od Nila do Donave
Tržaška založba Mladika je izdala 

vojne spomine angleškega časnikar-

ja Johna Earla v angleščini pod na-

slovom From Nile to Danube (Od 

Nila do Donave). Že pred tem je ista 

založba izdala njegovo knjigo Cena 
domoljubja o primorskih padalcih. 

Earle je tudi pobudnik vsakoletnih 

spominskih slovesnosti za primor-

ske padalce v Škrbini na Krasu.

Mit o NOB
Več kot eno leto je minilo, odkar je 

prišlo na uredništvo Družine bese-

dilo s prošnjo, da bi ga objavili v 

knjigi. Čeprav je bilo zanimivo, je 

bila težava v tem, da se avtor oz. po-

šiljatelj ni predstavil; pošiljka je bila 

popolnoma anonimna. Zdaj je pod 

naslovom Mit o NOB le izšlo. Tudi 

avtor se je razkril. Ko sem Gregorja 

Medveška vprašal, kje je zaposlen 

in kaj je po izobrazbi, mi je povedal, 

da je natakar in da je to tudi po izo-

brazbi. Zakaj to omenjam? Zato, ker 

je vsebina knjige Mit o NOB, še po-

sebej glede na prej omenjene po-

datke, osupljivo dobra. Avtor se prej 

ni pojavljal niti v pismih bralcev. 

Napisal je knjigo s takšno vsebino, 

da bi jo privoščil najbolj uglednim 

slovenskim zgodovinarjem, ki se 

ukvarjajo z našim medvojnim doga-

janjem. Po vsebini, predvsem pa 

terminologiji (ta je pri nas pogosto 

prava rakava rana) je Medveškova 

knjiga res izjemna, od začetka do 

konca (287 strani). Avtor piše o tem, 

kaj se je v Sloveniji v resnici dogaja-

lo med drugo svetovno vojno. Pri 

tem je ves čas v ospredju prikaz bi-

stva: to pa je komunistična zloraba 

okupacije za potrebe izvedbe ko-

munistične revolucije, kar pomeni 

uniče(va)nje dotedanjih demokra-

tičnih oblastnih in političnih struk-

tur in popolna zasedba oblasti z la-

stnim (komunističnim) kadrom. 

Avtor tudi primerja dogajanje med 

vojno v Sloveniji z dogajanjem v 

drugih evropskih okupiranih drža-

vah, kar večina Slovencev zamolču-

je. Po knjigi Pohorska afera oz. nje-

nem avtorju Juriju Šteslu smo oči-

tno dobili še enega izjemno prodor-

nega – in poštenega – avtorja, ki je 

doma iz Štajerske.
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