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Enourni dokumentarec na naši TV 
in maša v Rižarni
Sredi novembra bo v Padovi, na Ptuju, Cresu, v Trstu in morda
še kje več pobud v spomin na minorita p. Placida Corteseja ob
75-letnici njegove mučeniške smrti v Trstu. Ta mladi duhovnik
(1907–1944), rojen na Cresu, a dejaven v baziliki sv. Antona v

Padovi, urednik zelo raz šir -
jenega verskega mesečnika
Messaggero di S. Antonio, je
bil zelo povezan s Slovenci in
Hrvati, saj je v Padovi nudil
pomoč našim internirancem v
taborišču Chiesanuova, po
zlomu fašizma pa je pomagal
pobeglim vojnim ujetnikom,
Judom, odpornikom. To je
plačal z življenjem. Ker ni izdal
nobenega sodelavca, so ga od
8. oktobra 1944, ko so ga
ugrabili v Padovi, do smrti
mučili na sedežu gestapa v
Trstu, truplo pa verjetno
sežgali  v Rižarni. Zaradi
njegove nesebične ljubezni do
bližnjega se je leta 2002 začel

postopek, da bi ga razglasili za blaženega. Lani pa mu je
italijanski predsednik Mattarella posmrtno podelil zlato kolajno
za civilne zasluge.
P. Placida Corteseja se bodo spomnili tudi slovenski televizijski
sporedi RAI v Trstu. V soboto, 2. novembra, bodo ob 21. uri
predvajali enourni dokumentarec o njem, ki nosi naslov Pogum
molka. Leta 2006 ga je pripravil scenarist in režiser Paolo
Damosso iz Turina, za sinhronizacijo v slovenščino pa je
poskrbel Ra dijski oder. Ta krat so ga v slovenščini oddajali naša
televizija, a
tu di TV Slove -
nija, v italijan -
ščini pa de -
žel ni sporedi
RAI.
Film ostaja
ze lo aktua -
len, njegova
dragocenost
pa je tudi v
tem, da v
njem na sto -
pa več Cortesejevih sodelavcev in znancev, ki so nas medtem
zapustili, njihovo pričevanje pa ostaja.
Naj še omenimo, da bo v Trstu p. Placidu Corteseju posvečena
maša zadušnica v Rižarni, ki jo bodo v torek, 19. novembra, ob
15.30 darovali provincial slovenskih minoritov p. Igor Salmič,
škofov vikar za slovenske vernike v tržaški škofiji Anton
Bedenčič, tržaški škofov vikar za kulturo Ettore Malnati, ki je
bil  predsednik cerkvenega sodišča za škofijski del
beatifikacijskega postopka za p. Corteseja, in drugi duhovniki.
Pel bo združeni pevski zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov iz
Trsta pod vodstvom Alenke Cergol.

Pobude v spomin na P. Corteseja   Ob 1. obletnici smrti 

Poklonili so se velikemu pisatelju 
in mislecu Alojzu Rebuli

TRST -  OPČINE 

  rejšnji teden so se v Trstu
in na Opčinah na poseben
način spomnili na pisatel-

ja, profesorja, misleca in vse-
stranskega kulturnika Alojza Re-
bulo ob prvi obletnici njegove
smrti. Prireditelji teh dveh
večerov, namenjenih spominu
na pisatelja in na njegovo izjem-
no ustvarjalnost, so bili Sloven-
ska prosveta, Društvo Finžgarjev
dom, Knjižnica Dušana Černeta,
Mešani in moški cerkveni zbor
Sv. Jernej, Radijski oder, Slavi-
stično društvo Trst-Gorica-Vi-
dem, Slovenski filatelistični klub
Lovrenc Košir, Slovensko numiz-
matično društvo Janeza Vajkarda
Valvasorja in Založba Mladika.
Srečanje v Peterlinovi dvorani v
Trstu v sredo, 23. oktobra, se je
pričelo s predavanjem predsed-
nice Slavističnega društva Trst-
Gorica-Videm prof. Marije Pirje-
vec, medtem ko so se na zaslonu
vrstile podobe profesorja, ki jih
je pripravil Peter Cvelbar. Prisot-
nim je profesorica podala pogled
na življenje in literarno ustvar-
janje tržaškega pisatelja. Alojz Re-

P bula je z literarnim in eseji-
stičnim opusom, s prodornostjo
svoje misli, z bleščečo umetniško
besedo in zvestobo lastni biti bi-
stveno zaznamoval slovensko
književno ustvarjalnost druge
polovice 20. in začetka 21. stolet-
ja. Zanj je značilno, da je ostal do
konca zavezan slovenstvu in ma-
ternemu jeziku, ki ga je imel kot
nezamenljivo ustvarjalno sred-
stvo. Istočasno je bil svojevrstno
odprt v širši svet, v sodobno bi-
vanjsko in duhovno problemati-
ko. Posebnost Rebulovega pisan-
ja je v jedru ontološka. Gre za
usmerjenost pogleda od imanen-

ce v transcendenco, od biva-
jočega k temeljnemu ter pre-
pričanja v tendenčnost literature,
je povedala Pirjevčeva. Rojen na
robu slovenske zemlje, ki je bila
dodeljena Italiji, je šel skozi glo-
boko mladostno travmo, dožive-
to ob skrajnem ponižanju zaradi
prepovedi uporabe materinega
jezika: “Moja mladost je bila oro-
pana nečesa neprecenljivega”, je
sam pravil pisatelj, ki se je šolal v
italijanščini in se je moral začeti
učiti slovenščino praktično iz
niča. Jezikovni preskok od revne
domače govorice v univerzalni
literarni jezik se mu je zgodil ob
branju Župančičeve poezije in
njegovih prevodov Shakespearja.
Takrat se je zavedal veličine zata-
jenega in preganjanega sloven-
skega jezika. Poizkusiti kreativno
pisanje v nematernem jeziku je
po njegovem odločitev, ki jo lah-
ko navdihujejo slabohlepnost,
manjvrednostni kompleks ali ek-
sperimentiranje, z eno besedo
povedano nekaj, kar diši po ne-
pristnosti. Profesorica je na kon-
cu obrazložila še, kako pisatelj
zmore kljub vsem travmam mla-
dosti, sicer vedno prisotno na-
rodnostno tematiko v vsakdan-
jem življenju preseči že v prvi fa-
zi ustvarjalnosti in se usmeriti
bolj k univerzalnim, duhovnim
temam, ki zadevajo večne dile-

me posameznega člo-
veka, kot so vprašanja
človekove svobode in
nesvobode, dobrega
in zlega, strahu in po-
guma, sovraštva in
ljubezni, niča in smi-
sla življenja.
Po predavanju je Pe-
ter Suhadolc, član Fi-
latelističnega kluba
Lovrenc Košir, pred-
stavil Rebulovo oseb-
no znamko, pri-
ložnostno razgledni-
co in spominska žiga
(žig obstaja namreč v
slovenski in dvoje-
zični obliki). Žig za
Italijo je enaindvajse-

ti dvojezični žig in prvi z dvoje-
zičnim napisom na obodu, je
opozoril filatelist, ki je hudo-
mušno dodal, da so verjetno v
Rimu to v sili spregledali.
Na koncu spominskega večera
sta posegla še predsednik
Knjižnice Dušana Černeta Ivo
Jevnikar in knjižničarka Lučka
Kremžar, ki sta predstavila nov
oddelek knjižnice, poimenovan
po Alojzu Rebuli in Zori Tavčar.
Kot je razložil predsednik, je
tržaški par počastil knjižnico
Dušana Černeta s podaritvijo
knjig iz zasebne knjižnice. Prav
te knjige bodo na policah sesta-

vljale nov oddelek, ki so ga na
večeru uradno odprli in predali
uporabnikom.

MČ

  soboto je bil na Opčinah
drugi del obeležitve prve
obletnice smrti pisatelja

Alojza Rebule. Najprej je bila v
openski župnijski cerkvi maša za-
dušnica, nato pa še kulturni
večer v Finžgarjevem domu.
Večer so tokrat pripravili Sloven-
sko numizmatično društvo Val-
vasor, Društvo
Finžgarjev dom, Za-
ložba Mladika in Radij-
ski oder. Na večeru je
tudi tokrat sodeloval
Filatelistični klub Lo-
vrenc Košir. Za glasbe-
ne intermezze sta po-
skrbela domača zbora,
Moška vokalna skupi-
na Stane Malič in
Mešani cekveni pevski
zbor Sv. Jernej pod
vodstvom Janka Bana.
Po uvodni pesmi, ki jo
je zapela Moška vokal-
na skupina Stane Ma-
lič, je bila na vrsti
predstavitev medalje,
ki so jo izdali Rebuli v
spomin. Slovensko nu-
mizmatično društvo
Valvasor iz Trsta je v

V

sodelovanju z založbo Mladika
izdelalo bronasto medaljo. Me-
daljo je na sobotnem večeru
predstavil predsednik društva
Andrej Štekar. Na njeni sprednji
strani vidimo portret Alojza Re-
bule, ki ga je narisal mladi umet-
nik Jurij Devetak. Medaljo so sko-
vali v kovnici Picchiani e Barlac-
chi v Firencah, ki izdeluje najra-
zličnejše male kovinske predme-
te in medalje že od leta 1902. Na
reverzu oz. zadnji strani medalje
pa sta ob robu nakovana izdaja-
telja medalje, Slovensko numiz-
matično društvo J. V. Valvasor in
Mladika, kraj in datum izdaje, to-
rej Trst 23. 10. 2019. Na sredini
medalje sta še napis Smer nova
zemlja, ki je naslov knjige esejev
oz. meditacij Alojza Rebule, in
njegov lastnoročni podpis.
Sledila je predstavitev knjige
Alojz Rebula 1924-2018, ki jo je
predstavil avtor France Pibernik
v pogovoru s Sergijem Pahorjem.
Govorila sta o tem, da je bil Alojz
Rebula nepoznan v Sloveniji, ker
je bil katoliško usmerjen pisatelj
in torej prepovedan. Literarni
zgodovinarji pa so z zanimanjem
sledili njegovim literarnim de-
lom, ker je zelo neposredno pisal
o zadevah, ki jih drugače niso
imeli na voljo.
Nato so člani Radijskega odra An-
ka Peterlin, Marjetica Puntar, Pe-

ter Raseni in
Tomaž Susič
interpretirali
dve njegovi
kratki zgod-
bi, Biti Slove-
nec danes in
Gorje zelene-
mu drevesu.
Med odlom-
ki sta zapela
Mešani cer-
kveni pevski
zbor Sv. Jer-
nej in Moška
vokalna sku-
pina Stane
Malič.
Ob koncu je
Peter Suha-

dolc, predstavnik Slovenskega fi-
latelističnega kluba Lovrenc
Košir, predstavil še znamko in žig
pisatelja Rebule, ki so jih prav ta-
ko izdali v ta namen. Izdali so
dva žiga, enega v Sloveniji in
enega v Italiji, v Sloveniji pa tudi
spominsko znamko.
Dvorano Finžgarjevega doma je
napolnila publika, kar je še en
dokaz, da je bil pisatelj Alojz Re-
bula zelo cenjen pri nas in so ga
hoteli počastiti.

Urška Petaros
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Svečanost v Rižarni
  red Rižarno, v kateri je

potekala slovesnost v
spomin na žrtve grozot

druge svetovne vojne, je pred-
sednika sprejel neutrudni pisa-
telj Boris Pahor, živa priča kru-
tosti fašizma in nacizma. Pred-
sednik se je na poti v notran-

jost Rižarne srečal s predstavni-
ki in avtoritetami naše dežele
in mesta Trst. Prisotni so bili
podpredsednik tržaškega
občinskega sveta in svetnik SSk
Igor Švab, deželni svetnik Lige
Danilo Slokar, generalni kon-
zul Vojko Volk, dolinski župan
Sandy Klun, repentabrska
županja Tanja Kosmina, zgo-
niški podžupan Igor Černjava,

P predstavnika SSO in SKGZ, Ivo
Corva in Igor Kocjančič, ter
predstavnika stranke Slovenska
skupnost, Peter Močnik in Mar-
ko Pisani. Spominska slove-
snost se je pričela prav z govo-
rom predsednika RS, ki je poz-
val prisotne, naj se spomnijo,

da stojijo na kraju, ki se je spre-
menil v nekaj najbolj grozne-
ga, kar je premogla naša zgo-
dovina, v uničevalno taborišče.
Danes ne moremo razumeti
trpljenja, gorja in tega, kar je
lahko človek naredil drugemu
človeku. Nacizem in fašizem
sta si zadala kot cilj uničenje
drugače mislečih in narodov,
ki si po njihovem mnenju niso

zaslužili živeti. Med temi smo
bili tudi Slovenci. To se danes
sliši oddaljeno, je kritično na-
daljeval Šarec: “Kot neka legen-
da, nekaj nemogočega, mit, ki
ga pravzaprav nikoli niti ni bi-
lo. Tako bi nas radi nekateri
prepričali. Nekateri so še vedno
žive priče tistega dogajanja, kot
tu prisotni Boris Pahor, ki nas
uči zavedanja, da smo pripad-
niki naroda, ki je v svoji zgodo-
vini veliko trpel. Danes, ko se
spominjamo na te dogodke, ne
obtožujemo nobene države,
nobenega naroda, kajti ti niso
krivi, če so imeli v določenem
obdobju voditelje, ki niso priz-
navali človečnosti drugih. Zato
naj ta slovesnost nikoli ne izve-
ni v tem duhu. Želimo si sode-
lovanja z vsemi narodi, z vsemi
sosedi, obsojati moramo vsako
obliko totalitarizma”. Predsed-
nik vlade je sklenil z mislijo, da
v tem času, ko se vračajo taka
populistična mišljenja, smo še
bolj dolžni razmišljati drugače,
evropsko in sodelujoče. Raz-
mišljati tako, da se ne bodo ni-
koli več ponovila taka dejanja,
ki pustijo posledice naslednjim
rodovom. To je bistvo vsega, je
dejal Šarec, ki se je ob koncu
spomnil tudi na bazoviške ju-
nake, ki so ponekod označeni
za teroriste, namesto da bi bili
priznani kot žrtve in kot tisti,
ki so se bojevali za svoj narod,
za njegovo svobodo in za svo-
bodo vsega človeštva.
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