
ŽIVLJENJSKA ISKRIVOST, KI JO JE RODILO NEPREDSTAVLJIVO TRPLJENJE 

Vprašanje, kdo bi šel na ekskurzijo v Auschwitz, ki nam je bilo zastavljeno pred nekaj meseci, mi 

še vedno poraja mešane občutke. Povabilo me je vznemirilo. Želela sem si iti na Poljsko, a hkrati 

me je skrbelo, kako bom doživljala kraj, v katerem je življenje izgubilo več kot milijon ljudi 

različnih narodnosti v nepredstavljivih mukah in, kar je najbolj žalostno, brez kakršne koli 

utemeljene upravičene kazenske ovadbe.  

Vedela sem, da ekskurzija ne bo mačji kašelj. Želela sem se dobro pripraviti, tako sem dva meseca 

veliko brala o temah druge svetovne vojne. Prevajala sem pisma Dane Ročnik, ki je preživela 

Auschwitz. Ob tem sem čutila veliko odgovornost, da mora biti njena zgodba predstavljena res 

dobro.  

Prišel je dan odhoda. Ob mešanici spoštovanja do gospe Vrščaj in gospe Žerič, strahu in nejasnih 

predstavah o tem, kaj lahko pričakujem v teh dneh, sem pozorno poslušala predavanja gospoda 

Hajdinjaka in nato dolgo pričakovane besede obeh žrtev krivične politike nacizma. Najbolj me je 

presenetil iskriv odnos do življenja, ki je gospe Vrščaj risal nasmešek na obraz ves čas 

pripovedovanja. Njena junaška dejanja za svobodo Primorske so resnično navdihujoča, 

izkazovanje solidarnosti in organizacija pomoči v taborišču pa si zaslužita globoko spoštovanje. 

Plemenitost je danes redka.  Morda se me je ravno zato ta del ekskurzije najbolj dotaknil. Poklon 

z vencem tistim, ki so izgubili življenje za svojo domovino, je bil eden najlepših prizorov, kar sem 

jih imela srečo doživeti. Vdanost domovini gospe Sonje je izjemna, brezpogojna in večna.  

Ko sem hodila po razmočenih tleh taborišča, je dež poosebljal moje notranje razpoloženje: železne 

žične ograje, plinske celice, mrzle sobe, porušen krematorij, kupi otroških čeveljcev in las pustijo 

obiskovalcu grenak priokus. Auschwitz ni muzej, je spomin, ki ne obstaja samo v knjigah, temveč  

bi moral tudi v vseh nas, po vojni rojenih ljudi. 

Je smiselno obiskati največje delovno in uničevalno taborišče na svetu? Da, če zmoreš čutiti, in ne, 

če zgolj gledaš. Pieteta je nepogrešljiva, samo opazovanje ni dovolj. Eno je zagotovo: s to izkušnjo 

pride posebna odgovornost, ki se bo v naših življenjih stopnjevala – ozaveščanje. Dolžnost naše 

generacije je, da ohranjamo mir in ne dovolimo, da se zgodovina ponovi. Čeprav nisem povezana 

z izvajanjem holokavsta ali kakor koli drugače z vzroki izbruha vojne, sta nevtralnost in prelaganje 

krivde na Nemce popolnoma napačen korak – vsi smo del tega sveta, tudi mladi, in prihodnost je 

samo v naših rokah. To spoznanje je v mojih očeh največja zapuščina vseh preživelih 

taboriščnikov. 
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