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12 ZGODILO SE JE

Razmišljanja o romanu »Klinc, pa še Trst!«
Davorin Bešvir

Kot vsi vemo, se v Ormožu nič ne 
dogaja. Pa vendar se vsake toli-
ko nekaj zgodi, ker življenje gre 

naprej, mi pa capljamo na mestu. Tako se 
sprašujemo, kaj razburja bralce ormoške 
knjižnice, da si že od pomladi sposojajo 
knjigo našega rojaka in diplomata Franca 
Mikše »Klinc, pa še Trst«. Sam sem ro-
man uspel prebrati v rekordnih treh dneh 
tam nekje sredi avgustovske vročine, kar 
pomeni, da me je kar »notri potegnilo«. 
Centrifuga ima pač svoje zakonitosti. Si-
cer s piscem nisva ravno krav skupaj pa-
sla, še v Mestni grabi na fuzbalu ga nisem 
nikoli srečal v vseh otroških letih, pa ven-
dar bi se posamično lotil kakšnega dela 
romana, ki se je tako kot sekundno lepilo 
strastno prilepil na marsikaterega Ormo-
žana, da ga še z arielom in »drotpiršno« ne 
more sprati in poribati.  
Franc Mikša je z  romanom »Klinc, pa še 
Trst« postavil  veličasten spomenik svoje-
mu očetu, ki ga je predstavil kot nekakšne-
ga prleškega akademskega Petra Klepca, 
veščega vrlin od sposobnosti preživetja, 
bojevitosti do premetenosti, visokih mo-
ralnih vrednot, čeprav je  nauk celotne 
pripovedi žal strnjen v krutem spozna-
nju, da se dobro pač vedno ne povrne z 
dobrim. Tako je tudi gromozanska usluga, 
ki jo je hišnik Nižje gimnazije Ormož po-
daril svojemu ravnatelju sredi petdesetih 
let prejšnjega stoletja, ko ga ni izdal, da je 
ta namesto veselja do orožnih vaj v Trstu 

zabrusil: »Kurc, pa še Trst!« Kaj nam je 
tega treba bilo, se sprašuje danes marsik-
do, a nekoč je že bilo tako, da te je po taki 
izjavi vzelo v zemljo. Pogum, zavajanje 
in inteligentno onemogočanje bistva pre-
iskave, kaj je v resnici izrekel ravnatelj, 
na koncu izpade kot naivno in nevarno 
dejanje, ki bi lahko ogrozilo obstoj in 
preživetje hišnikove celotne družine. Za 
bralca bi vsekakor bilo ugodneje, če bi se 
knjiga končala s hudomušno mislijo kurc, 
pa Trst, kot je to opisano pred fi nalno lo-
vsko dogodivščino, vendar avtor ni hotel 
olepševati stvari, četudi je s tem tvegal, da 
izgubi prenekatero bralčevo naklonjenost.  
Najbolj vseeno vžge in pritegne začetek 
romana, ko Franc Mikša opisuje monu-
mentalno, že kar bajeslovno  prestavljanje 
turniške cerkve in pričakovanje apoka-
lipse, ko so ljudje verjeli, da bo potopu 
cerkve sledil konec sveta. V tem preži-
vetvenem cunamiju se pred nami odvija-
jo usode, stiske, živčni zlomi in paranoje 
slehernikov,  ljudje se križajo, spovedu-
jejo, mečejo v ogenj, morijo in delajo sa-
momore. Pred sodnim dnevom se bojijo 
pekla, ki se kaže kot na pladnju vsem na 
vidiku, drug drugega spodbujajo in silijo 
v katastrofo, ki so jo zaznali s svojimi pri-
mitivnimi strahovi. Do sedaj sta kaj tako 
razburljivega v slovenščini ponujala samo 
Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem 
in Bartolov Alamut, ampak oba opisujeta 
vojno in njene grozote, nisem pa vedel, da 
se iz ene take čudne svetopisemske prilike 

da narediti popolno zmedo, grozo in kaos. 
Bil bi čas, da se  delo upodobi kot gleda-
liška priredba, saj  bi ta prvi del romana 
lahko stal kot samostojna celota, Slovenci 
pa bi z njim prišli do svojega epohalnega 
bogaboječega Armageddona, ki bi ga lah-
ko predvajali po odrih široko po svetu.  
Osrčje romana je videti, kot da bi vsako 
poglavje zbornika Ormož skozi stoletja 
posadil na svileni leteči literarni šal, ki 
bi krožil po orbiti, in bi tako vsi elementi 
skupaj prikazovali  miniaturo vesolja, ki 
razširja nova obzorja in oblikuje skriv-
nostna, smiselna ozvezdja posamičnih 
zgodb. Za vsako zgodovinsko obdobje, 
močno podkrepljeno s faktičnimi in ne-
izpodbitnimi dejstvi, se najde prigoda, 
ki nam daje vedeti, kako bogata dežela 
je bila ta krpica Slovenskih goric, preko 
katere so gazili križniki na pohode v Je-
ruzalem. In ni slučaj, da so ravno na naši 
zemlji našli počitek in zmogli premislek o 
svoji nadaljnji usodi, saj so ravno tu spo-
znali, da se ni vredno boriti za višje cilje 
in ideale, če so pa ravnokar našli svoj raj 
na zemlji. 
Da so vitezi, učenjaki in vsevedni pozna-
valci takratne znanosti zaplodili nov rod, 
ki je pozneje rezultiral z enormnim števi-
lom duhovnikov, profesorjev, rokodelcev 
in izumiteljev, marsikatero dušo pa ople-
menitil z duhovitostjo in domišljijo, ki 
je piskala kot ekonom lonec, je splošno 
znano, kot tudi to, da se je od vsega tako 
pomembnega, kar je lazilo po naših krajih, 

le malo dobrega obdržalo. Pa še do tega, 
kar je ostalo, nam je bore malo. Že res, 
da še danes mogočen grad priča o grozo-
dejstvih, vpadih nasilnih krucev in krvavi 
borbi proti Turkom. Samo mislimo si lah-
ko, kakšna lepa srednjeveška veduta se je 
prikazovala s hrvaške strani ob pogledu na 
grad, samostan in starogotsko frančiškan-
sko cerkev, ki so bili povezani z obzidjem 
in bi si ves takratni mestni kompleks za-
služil slavno ime »Dubrovnik na Dravi«. 
Da pa je avtorjeva domišljija pljusknila 
preko roba in naplavila v Ormož tako gro-
fa Drakulo kot samega Jezusa Kristusa z 
Marijo Magdaleno, priča o tem, da danes 
ni več časa za skromnost in ukvarjanje z 
malenkostmi, ampak je treba iz zgodovin-
skih virov črpati in poiskati kaj tako vro-
čega, kot je sam sveti gral na jeruzalem-
skih gričih – če ga že Angleži ne najdejo 
in ga ne obelodanijo, bomo mogoče več 
sreče imeli Prleki, ki smo vsaj kar se te-
kočih zadev tiče, kar precej iznajdljivi in 
bi lahko obrnili tok zgodovine, ki so jo do 
sedaj pisali samo veliki narodi. Kak fi lm, 
posnet po Mikševem romanu, ki bi s svojo 
pestrostjo in prodornostjo z lahkoto zasen-
čil »Ime rože« in miniral »Da Vincijevo 
šifro«, bi krepko dvignil samozavest naše-
ga nekoč klenega življa, ki ga danes oži-
vlja samo še umetno dihanje.  Žalostno, če 
že ne v naturi, se mogočnost naše prete-
klosti pojavlja vsaj v literaturi. Vsak, ki se 
ima za pristnega Ormožana, bi to knjigo 
moral imeti doma!  

Pestro dogajanje v ormoški knjižnici – nove knjige 
domačih avtorjev
Tekst in foto: Knjižnica Franca Ksavra Meška 

Jesenska bera ormoške knjižnice je 
bila bogata. Knjižne novitete redno 
polnijo police, med njimi je veliko 

nagrajenih, kvalitetnih, zabavnih, pouč-
nih knjig, ki čakajo na bralce. Za vsak 
okus in vsako starost se najde kaj dobre-
ga. Tisti, ki radi berete in se o knjigah  
tudi radi pogovarjate, se lahko pridružite 
bralnemu klubu, ki se srečuje vsak 1. in 3. 
četrtek v mesecu. Do sedaj smo govorili o 
delih Ferija Lainščka, o knjigah s sezna-
ma bralne značke za odrasle, o pravljicah, 
o pisanju izvirnih voščil. Tema srečanja je 
bila tudi »Povem ti zgodbo.« 
Strokovna predavanja so razprla področja 
stresa, starodavne umetnosti zdravljenja, 
vzgoje otrok, možnosti uporabe elek-
tronskih virov knjižnice, branja e-knjig, 
vrtičkanja. Tudi ustvarjalne delavnice po-
vezujejo in izobražujejo. Udeleženci vsak 
drugi  in četrti četrtek v mesecu spozna-
vajo in osvajajo umetnost izdelave čipk. 
Pripravljene so tudi čajne mešanic zelišč, 
ki so zrasla na knjižničnem zeliščnem 
vrtu. 
Knjižnica je bralcem predstavila zanimi-
ve literarne goste: mlado avtorico Niko 
Matanović iz Maribora, ki je izdala svoj 
drugi roman Razred, slovenskega literar-
nega zvezdnika Gorana Vojnovića, z dru-
žinsko sago v romanu Figa, ter domačina 
Gregorja Kosija, umetnika in literata, ki 
je predstavil svoj pravkar izdani romane-
skni prvenec Celica št. 2.
V literarnem pogovoru z avtorjem Gre-
gorjem Kosijem in urednikom založbe Li-
tera Orlandom Uršičem smo osvežili spo-
min na mariborsko vstajniško gibanje ter 
mariborsko lokalno družbenopolitično in 
kulturno dogajanje, kar je nudilo snov za 

nastanek romana. Govorili smo o pome-
nu družbene angažiranosti posameznika, 
literature, glasbe in drugih umetnosti,  kot 
tudi o usodi mladih, ki so prisiljeni iskati 
dostojno življenje zunaj meja domovine. 
Vse to je namreč vsebinsko zajeto tudi 
v romanu, katerega zgodba bi se lahko 
dogajala v katerem koli drugem mestu. 

Junak romana Gregor Samsa, imensko 
prevzet iz Kafkove novele Preobrazba, 
je dobrohoten aktivist, ki verjame v spre-
membe, a z vstopom v občinsko oblast 
izgubi smisel, saj ugotovi, da nima moči 
česarkoli spremeniti. Tesnobo razočara-
nja nad sistemom, počasno načrtno odri-
njanje in mučno brezdelje krojijo vzdušje 

dogajanja, a avtor prežema dogajanje z 
ironično, mestoma cinično refl eksijo. 
Ni kaj, Ormožani vedno znova dokazu-
jejo, da smo Slovenci narod knjige. Kot 
bralci in kot ustvarjalci. In knjižnica obo-
je vedno rada sprejme v objem svojih 
knjižnih polic, polnih učenosti in neiz-
mernih zakladov modrosti. 


