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Dr. Andrej Pleterski z Inštituta za

arheologijo ZRC SAZU je nedavno

izdal prvo etnogenezo v stripu, in

sicer Kdo smo: zgodovina slovenstva;

za risbo je poskrbela Janja Rihter.

Za Pleterskega je takšna knjiga pr-

venec »in poskus, kako podružb l j a-

ti strokovne ugotovitve. Strokov-

njaki znamo komunicirati drug z

drugim, analizirati raziskave, smi-

sel pa je, da ima kaj od tega tudi

ši rša javnost. Vedenja, kako to zna-

nje prenesti med ljudi, pa v resnici

sploh nimamo.«

Iščoč ilustratorja

Knjigo je avtor spisal v petih letih,

nato pa jo je za kar 20 let odložil, ker

je tako dolgo iskal ilustratorja. Us-

tvariti je bilo namreč treba več kot

200 ilustracij in marsikateri ilustra-

tor je na določeni točki obupal. Do-

kler tega likovnega podviga ni opra-

vila Janja Rihter. Pleterski ji je pri-

pravil scenarij za ilustracije, povsem

njena domislica pa so drobne ži va l i

in njihovi odzivi. Njena je tudi čus-

tvena dimenzija likov, ki jih oživi na

zelo minimalističen način. Besedilni

in slikovni del zdaj tvorita celoto;

navkljub določenim pripombam re-

cenzentov pred objavo avtor knjige

ni več veliko spreminjal ali dopol-

njeval, saj bi bilo treba spreminjati

tudi ilustracije.

Pleterski svoje delo primerja s stri-

pom Asterix in Obelix: »Na neki na-

strip

Nihče od nas ni čistokrven

O tem, kako smo Slovenci

postali narod, je dr. Andrej

Pleterski z Inštituta za ar-

heologijo ZRC SAZU napisal

že vrsto resnih knjig. V zad-

nji, Kdo smo: ilustrirana

zgodovina slovenstva, pa se

je tega področja lotil na bolj

poljuden in humoren način

ter skozi stripovske ilustra-

cije, ki so delo Janje Rihter.

................................................................ ...
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Andrej Pleterski: Razlag svojih ilustracij ne podajam, lahko pa omenim eno podrobnost: v eni od njih se skriva izjava, za

katero bralec morda ne ve, da jo je izrekel kardinal Rode: Če bi bili Slovenci b oljši katoliki, bi bili tako srečni, kot so

Španci. I Janja Rihter in ZRC SAZU

Verske dileme Slovencev so še kako žive tudi danes. I Janja Rihter in ZRC SAZU

V osemdesetih letih so si

denimo zagnani rodoljubi

prizadevali prepričati

Slovence, da so na

današnjem slovenskem

ozemlju neposredni potomci

prazgodovinskih Venetov,

pravzaprav Slovencev, zato

naj ne bi imeli ničesar

skupnega z narodi nekdanje

Ju gos l av i j e.

Andrej Pleterski

Nacionalizem je ob zgodovinskih dejstvih pogosto v stiski.

I Janja Rihter in ZRC SAZU

Festival angažiranega pisanja Itn., ki

ga je časovno nekoliko prestavila

koronakriza, tudi letos vztraja pri

svojih smernicah. »V času družbe -

nega vrenja in izoliranosti so nas

knjige povezovale in predstavljale

pomembno oporo in uteho. S festi-

valskimi dogodki na spletu, inter-

netnimi sestanki in pogovori smo

s ku šali držati ritem navidezne nor-

malnosti. A verjamemo v druže n j e,

v izmenjavo mnenj in ker vztrajamo

pri iskanju možnosti drugačne

družbe, smo se odločili, da se kljub

vsem oviram tudi letos srečamo v

živo,« so zapisali mladi organizator-

ji, povečini dijaki in št u d e n t j e.

Menjalnica misli

V soboto tako tradicionalno vabijo

v Vodnikovo domačijo, in sicer že

na zajtrk, s pesnico in prozaistko

Ano Svetel, ki je nedavno izdala

zbirko kratke proze P re vo z i , ter gle-

dališkima ustvarjalcema Žigo Divja-

ko m in Katarino Morano.

Popoldne bo zaznamoval pogovor

o literaturi in aktivizmu s kresniko-

vo nominiranko Suzano Tratnik,

nekdanja generalna direktorica po-

licije Tatjana Bobnar, direktorica

Inštituta 8. marec Nika Kovač in

kognitivna znanstvenica Zarja Mur-

šič pa bodo predavale o tem, ali je

literatura podlaga za družb eno

sprememb o.

Pod večer se bodo lahko obisko-

valci zbrali ob menjalnici poezije,

kjer si dijaki svoje pesmi izmenjajo

z uveljavljenimi slovenskimi pesni-

ki. Prisluhniti pa bo mogoče tudi

članom programskega odbora festi-

vala, ki so v pismih odprli družb ena,

politična in osebno intimna vpraša-

nja. Odgovore pa iskali pri ljudeh, ki

jih navdihujejo. Za piko na i bo z za-

ključnim koncertom poskrbel dvo-

jec Umetnost misli. × šum

l i t e rat u ra

S p re m i n j at i

svet Itn.

Festival angažiranega pisanja

Itn., že četrti zapored, bo v

soboto ponovno zavzel Vod-

nikovo domačijo v Šiški.

Znani hrvaški podmorski razisko-

valec Velimir Vrzić je v morju ne-

daleč od otoka Krka našel poto-

pljeno ladjo iz časov rimskega ce-

sarstva. Ob ostankih ladje so v pes-

ku tudi številne amfore, ki naj bi

bile z območja severne Afrike in

Bližnjega vzhoda. Prve ocene kaže-

jo, da so amfore iz četrtega stoletja.

Z naknadnimi raziskavami bo mo-

goče ugotoviti trgovske poti in to-

vor ladje, ki nedotaknjena leži v

pesku in blatu.

Vrzić je o najdbi obvestil tudi

pristojne službe hrvaškega ministr-

stva za kulturo, da bi sprožili vse

potrebne ukrepe za zaščito ladje in

amfor pred morebitnimi roparji. Po

končnih arheoloških raziskavah

najdišča bodo najdene predmete

shranili v reškem muzeju. × sta

arheolo gija

Ladja iz

rimskih časov

razvedrilo
modro

INFORMACI JE  IN NAROČIL A

narocnina@dnevnik.si

vsak drugi mesec

Ko so Slovani prišli sem,

niso prišli v prazen prostor,

tako da smo tudi dediči vseh,

ki so bili tu.

Andrej Pleterski

pulacije, ki je tu že zelo dolgo, in

nedvomno so prisotni tudi geni, ki

so sem prišli v prvem tisočletju na-

šega štetja. To lahko povezujemo s

prihodom Slovanov. Na našem oze-

mlju nihče ni čistokrven, medtem

ko smo si kot celota genetsko naj-

bližji s Slovaki, kar se ujema tudi z

jezikovno podobo.« ×

...................................................................

Knjiga Kdo smo: ilustrirana zgodovina

slovenstva je v elektronski in obliki

PDF v prostem dostopu dosegljiva na

internetni strani založb e.

ozadje. To pa niti ni politično, ampak

stvarno, saj vendar Slovani, ko so

prišli sem, niso prišli v prazen pros-

tor, tako da smo tudi dediči vseh, ki

so bili tu. Politični cirkus je zato tu-

kaj odveč. Hkrati je pri drugih zasle-

diti obratno minimaliziranje vsega,

kar je bilo pred Žigo Zoisom in Pri-

možem Trubarjem. Pravijo, da tisto

niso bili Slovenci. Seveda v tem so-

dobnem smislu niso bili, so bili pa

naši predniki in so dali pomembno

podlago vsemu, kar danes smo. Te

te žnje so tudi posledica modnega

uvo ženega antropološkega diskonti-

nuitetnega pristopa.«

Korenine, genom

Zgodovinar zato pravi, da se našim

kulturnim koreninam sicer da sledi-

ti daleč v preteklost, pisni rodovnik

vsakega Slovenca sega najmanj 400

let nazaj, obstaja pa tudi vrsta lo-

kalnih ustnih izročil, ki segajo več

tisoč let nazaj. Torej, kdo je bil v ne-

kem prostoru, kako je tja prišel,

ka kšna razmerja so bila med doma-

čini in prišleki …

Zadnjih raziskav v zvezi z biološ-

kim genomom narodov avtor v knji-

gi ni obravnaval, pravi pa, da zaradi

tega dejstva niso nič drugačna:

»Ljudje še vedno prihajajo na naše

ozemlje in prevzamejo slovensko

identiteto, če se tako odločijo. V

svojem doktoratu dr. Andrej Zupan

preučuje slovenske biološke geno-

me in ugotavlja, da smo v resnici

mešanica vsega. Mnogo je genov po-

dročje, kjer se rada krešejo mnenja. V

osemdesetih letih so si denimo za-

gnani rodoljubi prizadevali prepričati

Slovence, da so na današnjem sloven-

skem ozemlju neposredni potomci

prazgodovinskih Venetov, pravzaprav

Slovencev, zato naj ne bi imeli ničesar

skupnega z narodi nekdanje Jugosla-

vije. Pleterski jim je takrat javno

oporekal, »časopisni podlistek Etno -

geneza Slovencev iz devetdesetih let in

ta knjiga dajeta odgovore na ta vpra-

šanja. Sta odgovor na te avtohtonis-

tične teorije, ki seveda imajo svoje

čin je podobna poanta, ker sta avtor-

ja stripa v ta lika vgradila ži vl j e n j s ke

situacije iz sodobnega in polprete-

klega časa. Pred leti sem v Franciji

naletel na izjemno debelo knjigo, ki

je bila samo komentar k prvim zvez-

kom tega stripa, recimo, katerega

politika karikira določena ilustracija.

Sam razlag svojih ilustracij ne poda-

jam, lahko pa omenim eno podrob-

nost: v eni od njih je izjava, za katero

bralec morda ne ve, da jo je izrekel

kardinal Rode: Če bi bili Slovenci bo-

ljši katoliki, bi bili tako srečni, kot so

Španci.« To danes morda zveni ne-

navadno, a ko je bil kardinal Rode še

nadškof v Ljubljani, je bil poln udar-

nih izjav, tudi o tem, kako smo po

njegovem mnenju Slovenci zadrti.

Danes bi taka izjava potrebovala

daljši komentar, in takšnih zgodbic

je v knjigi kar veliko. Moj namen je

torej, da ljudje te stvari iz knjige vza-

mejo kot miselne orehe, potem pa

naj jih malo trejo.«

Govoriti o slovenstvu

Govoriti o slovenstvu, narodnosti, na-

rodu je lahko tudi zelo spolzko po-


