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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

 
Nagovor predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek n a  prireditvi »Vse najboljše, Boris 

Pahor!« 

Slovensko stalno gledališ če v Trstu, 29. avgust 2013 

 

Spoštovani g. Boris Pahor, 

doživeli ste eno najbolj burnih stoletji v zgodovini človeštva, vzpone in padce 

nacionalnih in večnacionalnih držav, rojstva in smrti idej, režimov, prijateljev in 

sovražnikov.  

S svojo osebno držo nam služite kot zgled pri iskanju načinov, kako naj se 

spopadamo s svojim lastnim vsakdanjikom in moralnimi dilemami, ki jih ta 

prinaša.  

Učite nas, da pri človeških odnosih ne gre za preprosto razvrščanje stvari na 

dobre in slabe, marveč za vsakokraten premislek, ki prebada površino in 

poskuša stvari zadeti pri njihovem bistvu.  

Učite nas, da stati na presečišču kultur lahko iz ljudi potege najboljše, njihovo 

pozornost in strpnost, njihovo razumevanje in trud razumeti drugega, ali pa tisto 

najslabše – strah, ki edino možnost obrambe vidi v zaničevanju in preziru do 

drugačnega, strah, ki požiga in ki se šopiri v sovraštvu, da bi tajil svojo nemoč.  

Pokazali ste, da je nekaj dostojanstvenega na tem, da si Slovenec in dokazali, 

da je resnično človeško dostojanstvo v tem, da smo sposobni jasno oceniti, kaj 

je tisto, kar nas žali, namesto da v razbesnjeni užaljenosti udrihamo po vsem, 

kar bi nas lahko ogrozilo. Predvsem pa moramo razumeti - če hočemo da  nas 

drugi spoštujejo, moramo tudi sami spoštovati druge. 

V svoji drži ste velik humanist in verjamem, da bi, če bi zmogli slediti vašemu 

zgledu, lahko ustvarili državo, ki nam bo vsem v ponos. 

Gospod Pahor, iskreno spoštujem vaša prizadevanja za ohranitev dostojnega 

spomina na vse tiste primorske Slovence, ki so se, tako kot Vi, uprli 

fašističnemu režimu in bili zaradi tega obsojeni na trpljenje v taboriščih. Eno 



 

2 
 

takih taborišč je tudi v kraju Visco, v Frulaniji-Julijski krajini, ki mu zdaj grozi 

dokončna pozaba. Obljubim, da bom na to opozorila svojega italijanskega 

kolega premiera Enrica Letto, s katerim se bom srečala prihodnji teden.  

Prepričana sem, da lahko s prizadevanji za skupni spoštljiv spomin na tragično 

zgodovino utrjujemo odnose med dvema državama in narodoma in tako 

odpiramo prostor skupni prihodnosti.  

 

Vi, spoštovani gospod Pahor ste pri tem najboljši zgled, zato se Vam za Vaše 

neprecenljivo delo iskreno zahvaljujem.  

Ponosna sem, da sem Vas tudi osebno spoznala.   

Hvala in vse najboljše g. Pahor! 


