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 NOVOSTI NA KNJIŽNEM TRGU

KNJIŽNE RECENZIJE

INTERNAT
Stanko je moral nadaljevati šolanje. Država je potrebovala iz-

obražence. Učitelj je v šoli določil, kdo mora naprej v šolo.
 Stanko je zaslišal njegov ukaz:
 »Povej doma, da moraš naprej v šolo!«
 Stanko je bilo ponosen, da je bilo izbran med najboljše v ra-

zredu in je veselo novico glasno povedal doma pri južini.
 Ate so vzdihnili:
 »Še ti? Kdo bo pa delal? Od kod bo prišel pa denar?«
 Stanko se je branil:
 »V šoli so tako odločili!«
 Mama so pripomnili:
 »Doma tudi ne bo hrane za vse. Tukaj bo lahko živel samo 

eden. Drugi morajo v šolo, da se bodo lahko preživljali v svetu.«
 Ate so godrnjali, mama pa vztrajali:
 »Šola bo vsakomur dota. Kaj drugega pa lahko damo otro-

kom na pot od doma?«
 Takim pogovorom je Stanko sledil molče. Čutil je, da še ni 

zrel, da bi dojel njihov pomen. Samo slutil je velike spremem-
be, ki ga čakajo v življenju. Bo spet moral od doma? Tokrat brez 
staršev in za vedno? Brez vrnitve?

 Pri takih odločitvah so mama poklicali Stanka in šepetaje 
rekli:

 »Ti prosi ata, naj ti dovolijo! Tebi ne bodo odrekli!«
 Res niso odrekli. Tako se je Stanko v atovem spremstvu po-

dal na pot iskat streho v bližini šole. Pri neki hiši so ate vstopili, 
prijazno pozdravili, se predstavili in gospodinjo prijazno prosi-
li, če sprejme Stanka pod streho.

 Gospodinja je vkuhavala paradižnike. Ne da bi prenehala z 
delom, je ata odločno zavrnila.

 Ate se niso vdali. Hvalili so Stanka, kako da je priden in kaj 
vse zna, kot da sta na sejmu.

 Gospodinja je dvignila glavo in zatrdila:
 »Pri nas ne vzamemo nikogar na stanovanje!«
 Ate so se na hitro poslovili in Stanko je brez besed odhitel za nji-

mi. Najraje bi se kar poslovil od nadaljnjega šolanja in prihranil atu 
še kakšno bridko izkušnjo. Vendar je dobil streho pri dobrih ljudeh. 
Pa ne za dolgo. Moral je v internat. Zaradi prevzgoje. Tam je dobil 
posteljo v veliki mrzli sobi. Jedel je hrano, ki so jo državi poklonile 
druge države, ki jih vojna ni toliko prizadela. Dobival je državno 
štipendijo za plačevanje vzdrževalnine v internatu in jo kar sredi 
šolskega leta izgubil. Pisal je prošnje za novo štipendijo. Vse so bile 
zavrnjene. Zakaj? Nekateri dijaki so štipendije še dobivali. Povedali 
so, da je treba prošnjo zaključiti z besedami »Smrt fašizmu, svobo-
da narodu«. Stanko ni vedel, kaj je »fašizem«. Smrt pa je pomenila 
nekaj tako strašnega, da tega nikomur ni želel, zato tega ni hotel 
napisati. So zato zavrnili njegovo prošnjo? Nekateri sošolci brez 
štipendije so zapustili internat in šolo ter se vrnili domov. Drugi so 
dobivali štipendijo, od doma pa pomoč v hrani, da so preživeli ob 
pičli in slabi hrani v internatu. Stanko je stradal in prezebal z veči-
no. Domov je smel le enkrat mesečno po vdrževalnino za internat.

 Ate so ob stalnih podražitvah vsakokrat vprašali:
 »Koliko pa moram dati?«
 Stanko je s težko dušo izdavil znesek in opazoval ata, kako so 

odklenili omaro in v njej predal s težko prigaranimi prihranki 
od prodaje vina in živine.

 Predal in omaro so ate spet skrbno zaklenili in izročili denar 
z vzdihom:

 »Na! Ne vem, kje bom jemal?«
 Mesec za mesecem. Hudo je bilo obema.
 »Ne grem več v šolo!« je Stanko nekoč glasno povedal svojo 

odločitev.
 »Kaj?«
 »Ne grem več v šolo!«
 »Kaj praviš?«
 »Ne grem, ne grem ...« je ponavljal Stanko.
 Ate so bili kar tiho, čeprav so bili ponosni na otrokovo izo-

braževanje.

 Mama pa:
 »Potem je stran vržen doslej porabljen denar! Ne smeš! Šolo 

moraš dokončati!«
 Stanko je moral ubogati. Pozimi je bilo v internatu tako mr-

zlo, da ni mogel spati zaradi bolečin v prezeblih nogah. Kako naj 
jih ogreje v ledeno mrzli postelji? Doma so ate vedno poskrbeli 
za drva, da je bila vso zimo peč topla. Tudi v tujini med vojno. 
Vse zimske dneve je Stanko preživel na topli peči, zvečer pa s 
toplimi nogami zlezel v posteljo. V internatu je bila edina topla 
peč v učilnici – jedilnici. Kadar je bil Stanko dežurni kurjač, je 
moral iz velikega pločevinastega valja dvigniti pločevinasti valj, 
ga odnesti čez samostansko dvorišče v ogromen prostor, kjer so 
bili verjetno nekoč samostanski hlevi in ki je zdaj služil za skla-
dišče žagovine in drv. Stanko je moral v sredino pločevinastega 
kotla namestiti dimno cev natanko na luknjo, ki je bila na dnu 
pločevinastega kotla, s pomočjo sokurjača krog in krog dimne 
cevi natlačiti žagovino, ne da bi premaknil dimno cev, potem pa 
žagovino z lesenim tolkačem tako tesno stisniti, da se ni sesula 
v luknjo, ko je v učilnici oz. jedilnici z veliko težavo s pomočjo 
sokurjača vstavil valj z žagovino v valj z vgrajenim kuriščem in 
nato z vso previdnostjo izvlekel dimno cev, pokril žagovino z 
velikim pločevinastim pokrovom in v strahu podkuril žagovi-
no. Kadar mu to ni uspelo, so morali vsi v učilnici zmrzovati. 
Težaško delo. Pretežko za podhranjenega, izčrpanega in preze-
blega Stanka z nič močnejšim pomagačem. Veliki pločevinasti 
boben s puhlo žagovino je dajal v mrzli zimi premalo toplote 
za veliko učilnico – jedilnico. Do večera je bila pločevinasta peč 
mrzla tudi tedaj, ko je bila žagovina dovolj zbita, da je luknja v 
njej vlekla in se žagovina v peči ni prehitro sesula. Misli so uha-
jale domov, kjer je bila polna drvarnica ročno nažaganih drv in 
pred drvarnico še velik kup drevesnih štrcljev, čvrstih in težkih, 
da so v zimskih večerih ate prinesli po enega ali več v peč na 
žerjavico, kjer je štrcelj počasi tlel do jutra.

 Dom ... V internatu je upravnik, ekonom ... in mraz. 
 Ate! Moj ate bi poskrbeli za zidano peč in veliko skladovnico drv 

za zimo, si je mislil Stanko. Tu pa je kup žagovine kot kup pepela. 

BRASLOVČE – CERKVE
V knjigi Sakralni spomeniki na ob-
močju Občine Braslovče je Franc 
Kralj najprej prikazal geografski 
položaj in splošne zgodovinske po-
datke o občini Braslovče ter prve 
začetke krščanstva v Sloveniji in 
v Savinjski dolini. Pražupnija Bra-
slovče z Marijino cerkvijo sega v 
čas pred letom 1000 in je obsegala 
veliko ozemlje, vse do Trbovelj. 
Prav ti začetki, seveda zaviti v go-
sto meglo, tudi zaradi novejših od-
kritij na braslovški cerkvi (predro-

posvetil pisateljevanju. Roman 
Szegény gazdagok, v slovenskem 
prevodu Judite Trajber z naslovom 
Ubogi bogataši (Celjska Mohorjeva 
družba), je Jókai napisal leta 1860. 
V njem pripoveduje življenjsko 
zgodbo bogate peštanske oderuške 
družine, katere usoda se v določe-
nem trenutku začne prepletati z 
zloglasnim transilvanskim razboj-
nikom Fatiom Negrom. Ta po svo-
jem dvojnem življenju nekoliko 
spominja na Drakulo. Prevladuje 
prepričanje, da je Jókai lik Fatia 
Negra vzel iz resničnega življenja.

Roman pa ni le zgodba o hudo-
delstvu in vznemirljivem pustolo-
vstvu, pač pa tudi o neminljivem 
ljubezenskem hrepenenju vzviše-
nih duš, o njuni boleči, prepove-
dani in zatajevani ljubezni. Je tudi 
zgodba o pohlepu po veljavi, slavi 
in bogastvu, ki se mu zoperstavi po-
nosni mladenič, ko se da razglasiti 
za mrtvega, in tako kljub skromnim 
življenjskim razmeram v popotni 
igralski skupini zadiha svobodno, 
ko mu uspe za vselej prekiniti stike 
s svojim sorodstvom, ki je koristo-
lovsko. Po romanu so bili posneti 
trije filmi, junija 2010 pa je bila ta 
brezčasna pripoved uprizorjena na 
poletnem odru donavskega otoka 
Margit v Budimpešti kot muzikal, 
poln humorja in trpljenja.

MLADINSKI ROMAN
Mladinski roman Rudija Mlinarja 
Gugalnica za dva (izdala ga je Mo-
horjeva družba Celovec) pripove-
duje zgodbo dveh mladih. Njuno 
življenje pretresa mnogo težav, od 
ločitve staršev, prek preprodaje in 
jemanja mamil do psihičnih stisk. 
Zgodba se plete okrog mladostni-
kov, Špele in Boruta, polbrata in 
polsestre, ki se spopadata vsak z 
drugačnimi težavami. Špela se 
ujame v mrežo gojiteljev konoplje 
in tudi sama kadi marihuano, ker 
se počuti doma zapostavljeno in 
premalo upoštevano. Borut ima 
težave s preveliko telesno težo, 
saj se vse njegovo življenje vrti 

okrog hrane. Za to je v glavnem 
kriva mati, ki ga je po ločitvi pre-
več razvajala. Na sceni so ves čas 
tudi trije njuni sošolci, ne ravno 
zgledni učenci, ki ustanovijo taj-
no društvo z imenom Zaščitniki. 
In koga naj bi zaščitili, če ne ravno 
tistih naivnih sošolcev, ki se pusti-
jo zvabiti v mrežo preprodajalcev 
mamil. Z njihovo pomočjo policija 
lahko polovi preprodajalce. Borut 
in Špela najdeta izhod iz krize.

PASIJONSKI DONESKI
Uvodoma je urednik Alojzij Pa-
vel Florjančič objavil odlomke 

obsežna knjiga je obogatena tudi 
s slikami.

VELIKONOČNA ZGODBA
Benediktinski pater Anselm Grün 
(1945), eden najbolj branih sodob-
nih avtorjev krščanske duhovne 
literature, priljubljen predavatelj 
in duhovni spremljevalec, se v 
slikanici Velikonočna zgodba (Celj-
ska Mohorjeva družba) obrača k 
najmlajšim. Nazorno in doživeto 
jim pripoveduje svetopisemsko 
velikonočno zgodbo: od Jezuso-
vega prihoda v Jeruzalem, zadnje 
večerje z učenci, do križanja in 
vstajenja. Izvirniku zvesto in da-
našnjemu mlademu poslušalcu 
oz. bralcu razumljivo besedilo 
dopolnjujejo barvite in izrazno 
bogate ilustracije Giuliana Ferrija.

PASIJON UBOGIH
Založba Novi svet je izdala knjigo 
Andreja Capudra Pasijon ubogih. 
Med najstarejše pasijone (literari-
zirane opise Kristusovega trplje-
nja) pri nas sodi Škofjeloški pasijon, 
prvič uprizorjen leta 1721. Prav na 
to znamenito delo se je avtor oprl, 
ko je svojo pasijonsko zgodbo te-
matsko razširil in vanjo vpletel 
mnoge »prizore« iz današnjega 
sveta. Delo je napisal v 1.200 ver-
zih, pri čemer mu je bil vzornik 
francoski srednjeveški pesnik 
François Villon. Na zavihku knji-
ge je nadškof Anton Stres zapisal, 
da je nastala svojevrstna umetni-
na, »kjer se 'visoki' stil premešava 
z 'nizkim', motivno naslonjena 
na škofjeloško predlogo, vsebin-
sko pa obogatena s samostojnimi 
poudarki iz zgodovine krščanske 
teologije in duhovnosti, pa tudi 
lastne duhovne in občečloveške 
bivanjske izkušnje«.

UBOGI BOGATAŠ
Madžarski pisatelj Mór Jókai 
(1825–1904) je kot mlad odvetnik 
po uspehu svojega prvega romana 
Hétköznapok obrnil hrbet odve-
tniški poklicni poti in življenje 

ZMAGOSLAVJE RAZUMA
Krščanstvo, svoboda, kapitalizem 
in razcvet zahodne družbe

Knjiga Rodneyja Starka Zmagoslavje razuma je 
razdeljena na dva dela. Prvi govori o temeljih 
in raziskuje pomen razuma za krščanstvo, ki 
je utrlo pot politični svobodi in spodbudilo 
pojav tako znanosti kot kapitalizma. Drugi del 
opisuje, kako so Evropejci uresničili te teme-
lje. Prvo poglavje je avtor namenil naravi in 
posledicam krščanske zavezanosti racionalni 
teologiji. V drugem poglavju preiskuje materi-
alne in religiozne osnove za kapitalizem, ki so 
se oblikovale med obdobjem t. i. temnega sre-
dnjega veka. Tretje poglavje se prične s kratkim 
orisom planskega gospodarstva in tega, kako 
so despotski režimi zatrli novost in trgovino. 
Četrto poglavje je posvečeno dovršenosti ka-
pitalizma v italijanskih mestnih državah, torej 
razvoju upravljanja in finančnih tehnik, ki so 
potrebne za vzdrževanje velikih, racionalnih 
industrijskih podjetij. Peto poglavje govori o ši-
ritvi »kolonialnih« italijanskih kapitalističnih 
podjetij v mesta na severu, na območje današnje 
Belgije in Nizozemske. Šesto poglavje je name-
njeno najmanj uspešnim primerom. V sedmem 
poglavju se je avtor iz Evrope »preselil« v Novi 
svet, k dramatičnim gospodarskim razlikam, ki 
so ločevale Združene države Amerike in Kanado 
od Latinske Amerike. Rodney Stark je univerzi-
tetni profesor sociologije na teksaški univerzi 
Baylor. Obširno spremno besedo z naslovom 
Evangelij – gibalo racionalizacije v kulturi in družbi 
je napisal dr. Robert Petkovšek.   I. Ž.

manski okni), sprožajo zanimive 
domneve o starosti (pra)župnijske 
cerkve. V zgodnjem obdobju so 
na razmere v braslovški župniji v 
veliki meri vplivali gospodje Žov-
neški, poznejši grofje in knezi Celj-
ski, ki se jim avtor, ki je leta 2000 
izdal knjigo Žovnek in Žovneški, ni 
mogel izogniti.

Osrednji del knjige je name-
njen prikazu župnijskih in po-
družničnih cerkva na območju 
občine Braslovče. Pri opisih se je 
avtor držal vrstnega reda: predsta-
vitev zavetnika cerkve, zgodovine 
cerkve od prvih omemb v virih do 
današnjega stanja ter opisa no-
tranjščine in zunanjščine cerkve. 
Na koncu je opisal še kapele, križe 
in kužna znamenja. Razmeroma 

iz pesnitve Andreja Capudra Pa-
sijon ubogih. Objavljen je daljši 
prispevek Luise Marie Ruhdorfer 
o koroških pasijonih, pasijonsko 
besedilo Edvarda Gregorina in p. 
Romana Tominca I.N.R.I. iz leta 
1928 ter prav tako poglobljen pri-
spevek Alojzija Pavla Florjančiča 
o Gregorin-Tominčevem pasijo-
nu in duhovni drami pri Sloven-
cih v 20. stoletju. Objavljeni so še 
zapisi o višnjegorskem pasijonu, 
virskem pasijonu 2011, o pasijo-
nih v Evropi in še vrsta krajših 
besedil o pasijonskem dogajanju. 
V zadnjem delu je predstavljena 
likovna razstava Passio amoris Ma-
teja Metlikoviča v Škofji Loki.  

IVO ŽAJDELA

GROZOTE VOJNE IN VZORNIKI

Založba Družina 
je izdala knjigo 
Rodneyja Starka 
Zmagoslavje 
razuma.

Muzejsko društvo Škofja Loka in 
Lonka sta izdala Pasijonske done-
ske 2012.

Kulturnozgodovinsko društvo Žov-
nek Braslovče je izdalo knjigo 
Franca Kralja Sakralni spomeniki 
na območju Občine Braslovče.


