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UVODNIK

Dušan Škodič

Kdaj naj de`uje?
Februar je bil po rimskem koledarju zadnji mesec v letu, predstavljal je mesec sprave in 

očiščenja. Letošnji je za našo revijo poseben, saj beležimo novo, visoko obletnico izhaja-

nja. Vsak tak mejnik človeka spomni na minljivost in ga napelje k razmisleku o postorje-

nem. 

Tako kakor vsak od nas se tudi uredništvo trudi z najboljšimi nameni, da bi lepo jadralo 

med tržno politiko, sodobnimi trendi in željami vas, bralcev. To pa ni tako lahko, kakor se 

zdi na prvi pogled, kajti za vsako željo se skriva človek, ki razmišlja s svojo glavo in si stvari 

razlaga s pametjo, ki jo ima v njej. Taki smo, kajne? Če bi, karikirano, ljudem pobral glave in 

jih zakotalil po hribu, bi seveda vsak lovil svojo in ne sosedove, čeprav je morda v tisti več 

pameti. Ravno to je tisto, kar nas dela unikatne.

Še v devetnajstem stoletju je ponekod na preprostem podeželju veljala miselnost, 

da je dolžnost lokalnega župnika tudi posredovanje pri »višjih instancah«, če je posevke 

ogrožala suša ali toča, torej nadlogi, ki imata vzrok tam »nekje zgoraj«. Nekoč, ko je toča 

v enem mesecu klestila kar trikrat, je moral po starih zapisih župnik v vinorodnem okolišu 

celo bežati iz vasi, da je ohranil glavo na ramenih. To se je med ljudmi razvedelo in ko je 

avgusta pretila suša, so se pred cerkvijo nekje na Notranjskem zbrali razhudeni kmetje in 

zahtevali, da dušebrižnik posreduje pri že omenjenih instancah ali pa najde druge ovčice, 

ki mu bodo dajale mleko in volno. Župnik je dobro poznal človeško naravo. Pogumno 

je stopil prednje in poslušal. Ko so končali, je mirno dejal: »Dež bi torej radi? Prav. Samo 

povejte mi, kdaj bi radi, da dežuje.« Kmetje so se spogledali in prvi se je oglasil župan. »Kar 

takoj, še danes. Če ne, bo vse požgano, če že ni prepozno.« Župnik je pokimal, a tedaj je 

segel v besedo največji gruntar. »To pa že ne, seno imam pokošeno na travnikih, že tako 

je bilo malo trave, sedaj bi se mi pa še ta spridila! Naj bo pojutrišnjem!« Pa ni šlo. Tedaj je 

nekdo na novo prekrival streho in tako do konca tedna, ko je bila v vasi poroka in svatje 

niso hoteli biti mokri. Tedaj je župnik sklenil roke in jih pozdravil do prihodnjič, ko se bodo 

zedinili v svojih željah, kdaj naj bi padal dež.

Nam seveda ne pade na pamet, da bi bralce naše revije enačili z lahkovernimi predniki, 

o samih sebi pa se od njih lahko mirno poučimo. Vsakomur je všeč nekoliko drugače, v 

skupno dobro pa mora vedno nekdo odločiti, kako in kam. Po odzivih, ki so po spremembi 

formata prihajale na uredništvo, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo našli pravo 

smer. Kritike so sicer bile, a ni jih bilo veliko, pozitivnih odzivov pa je bilo mnogo več; prav 

tako se lahko že pohvalimo z rekordnim številom novih naročnikov. 

Nekateri bralci imajo navado, da dajo celotne letnike v vezavo. To je potrdilo izredne 

zvestobe. Le redke revije v svetu se lahko pohvalijo s takim bralstvom. Seveda se bo tudi 

revijo v novem formatu dalo vezati, le da bo celoletna »knjiga« nekoliko večja in temu pri-

merno tanjša. Upamo, da med vami ni nikogar, ki bi moral prav zaradi spremembe formata 

predelati svojo knjižno omaro, obteženo z vsemi dosedanjimi letniki. Ampak četudi je kdo, 

tiste, ki je bila leta 1895 namensko izdelana, gotovo ni plačal iz svojega žepa, mar ne? 

Zaključil sem torej s hecom. Saj, med planinci − se pa ta še vedno spodobi.
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