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Vse se vrti …!
Z velikimi koraki se bližamo slavnostni 50. številki Trt. Pa saj tale, ki jo
držite v roki, ni prav ni; manj pomembna. Vsaka nova številka je majhna zmaga> še smo, še migamo, še se veselimo, še se imamo radi! V;asih, ko pišem te
uvodnike, res pomislim na ;asovno komponento, ki pa je pravzaprav zelo relativna. Važen je samo ta trenutek. In zato tudi ta številka, ;eprav je kar nekaj
prispevkov namenjenih naši pokojni Anici, ni zame prav ni; žalostna. Skušamo biti le kronisti, v eni številki se na zadnjih straneh brezzobo kremžijo ali
smehljajo naši pravkar rojeni novi ;lani, v drugi se veselo spominjamo pravkar
kon;anega druženja, kdaj pa kdaj pa se tudi poslavljamo od katerega izmed
naših veteranov ali veterank, seveda z vsem spoštovanjem in ob;udovanjem.
V tem vidim nevidno povezavo med generacijami. Teta Anica je bila
res velik fenomen> prava živa enciklopedija, ki je imela v mezincu »;ip«
za vse mogo;e odgovore na najbolj nemogo;a vprašanja v zvezi z žlahto
Kerini & Stritarji. In takih med nami ni prav veliko. Najbrž zato, ker
vedno bolj vse prepuš;amo svojim ra;unalnikom, misle;, da bodo popolnoma nadomestili naše »luknjaste« možgane. Velika napaka!
Že knjige so del ustnega izro;ila preusmerile na papirno hrambo, osebni
ra;unalniki pa še bolj osiromašijo naša
sporo;ila naslednikom. :eprav smo ponosni na našo spletno stran in vse mogo;e
povezave, so prave povezave in sporo;ila
še vseeno le v naših glavah in ob;utkih.
Zato je nekdo, ki je sopotnik kar nekaj
generacij, neiz;rpen in nikoli dovolj uporabljen in izrabljen vir odgovorov na vsa
mogo;a »družinska« vprašanja, ko nas v
dolo;eni starosti mogo;e za;nejo malo
bolj zanimati. Pa še osebnega ra;unalnika
ni nujno treba znati uporabljati. Navaden telefon je ve; kot preve;!
Drage sodelavce in bralce ob tej priliki,
ko se nam bliža tako pomemben dogodek,
kot je naša 50. številka, zelo lepo prosim,
da prispevate ;im ve; komentarjev, vtisov,
sporo;il, ocen in s tem našo slavnostno
številko še popestrite. Saj ni treba veliko,
nekaj vrstic in zmaga je naša!
Vaš urednik
Peter Povh
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Program dela društva Kerini
in Stritarji za leto 2008
Upravni odbor Društva Kerini & Stritarji je na
svoji redni seji 25. februarja 2008 na sedežu društva v
Rožni dolini c. IX\26 v Ljubljani obravnaval osnutek
pri;ujo;ega programa, ki je bil potem sprejet na
skupš;ini društva 14. marca 2008.
1.	Izdali bomo štiri številke Trt. Ob tem bomo zadržali vsebinsko in tehni;no kakovost na ravni najboljših številk iz preteklosti. Obseg vsake številke
bo praviloma dvanajst strani, od tega štiri v štiribarvnem tisku, osem pa enobarvnih (;rno-belih).
Trte bodo vsebovale že uveljavljene stalne rubrike,
npr. predstavitve poklicev v obliki intervjujev, predstavitve konji;kov in ljubiteljske dejavnosti, ustvarjalni koti;ek, otroški koti;ek, kuharske recepte,
dediš;ino stavb ter aktualne teme in poro;anje o
dogodkih.
2.	Izpopolnili bomo spletne strani društva in jih dopolnjevali skladno z željami in predlogi naših ;lanov
ter jih uporabili za obsežnejše fotoreportaže, ki ne
morejo v Trte. Obnovljen je naslov http>\\ww.trte.org
in pred enim letom je bila pla;ana pristojbina za
pet let. Strani so v prenavljanju pod vodstvom Jerneja
Iskre ob pomo;i zunanjega sodelavca. Cilj pa je, da
bi postale uporabne in atraktivne za ;lane društva
kot tudi za druge obiskovalce.
3.	Še naprej bomo zbirali dokumentarno gradivo, ki
bi kasneje lahko služilo za pripravo muzeja. Glede
muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in Stritarjev bomo
zbirali predloge ;lanov in prou;ili najboljše možne rešitve, ki bi zagotavljale, da ne bodo propadla
morebitna pomembna gradiva.
4.	Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in sorodstvenih vezi, izhajajo;ih iz prednikov naših pradedov in babic, bomo nadaljevali predvsem v smislu
nadaljnjih povezav, kjer bo mogo;e. Še vedno ima tu
vodilno raziskovalno vlogo Janez Bani;.
5.	Organizirali bomo piknik na piknik prostoru pri
Ribnem na Gorenjskem ob pomo;i ekipe Staneta
Krainerja. Piknik bo športno usmerjen, kaj ve; pa si
lahko preberete v pozivu tudi v teh Trtah. Piknik
bo 23. avgusta 2008.
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6.	Ostala druženja>
¹	pogovor z jubilantom Janezom Malnari;em, ki bo
4. junija praznoval polokrogli rojstni dan (95.),
¹	pogovor z jubilantom Janezom Bani;em, ki je 2. januarja praznoval okrogli rojstni dan (80.),
¹	obisk pri jubilantki Urši Oblak Stritar, ki bo 17. maja
praznovala okrogli rojstni dan (80.),
¹	skupš;ina društva 14. marca 2008 v Ljubljani na
Sloven;evi 22, združena s predavanjem Andreja
Stritarja o Peruju – Kordiljeri Huayhuash,
¹	pogovor o termalnih vodah kot nadaljevanje razvojne
tematike Podbo;ja izpred štirih let (Mirko Jan;igaj
bo o tem pisal v eni prihodnjih številk Trt).
7.	Beleženje pripovedi naših najstarejših ;lanov in
intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot
datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje odlomkov na spletnih straneh ali za ;lanke o
Kerinih in Stritarjih.
8.	Zbiranje finan;nih sredstev za novi zbornik in za
ostale aktivnosti po programu.
9.	Zbiranje gradiv in finiš za drugo, izpopolnjeno izdajo Zbornika Kerini & Stritarji, ki bo izšel letos
in mora pomembno prese;i kakovost prvega. Želimo tudi, da bi sodelovalo ;im ve; piscev, ki smo jih
zadnji; nagovorili v Trtah 48.
Ne gleda na to, da je program sprejet, bomo na odboru veseli dopolnitev in novih idej! ■
Andrej Kerin
Ljubljana, 9. 3. 2008.

Mama
Spoštovane prijateljice in prijatelji, vsi, ki ste se danes
prišli poslovit od naše babice, prababice, mame in tete
Anice, ste prišli zaradi velikega spoštovanja do pokojne.
Nikjer nisem sre;al ;loveka, ki bi z ve;jo pozornostjo
nadzoroval svoj odnos do okolja, do vseh obiskovalcev,
do vseh sorodnikov, da ja ne bi kogar koli zanemaril. Ta
skrb je bila zelo izrazita in v;asih je škodila nam, najbližjim družinskim ;lanom. Za vse obiske in vsa sre;anja,
ki sta jih z o;etom prirejala v stanovanju za Bežigradom,
je moralo biti vedno na voljo najboljše, kar je lahko postregla. Vsi doma;i smo bili veseli takih obiskov, ker smo
takrat dobili priboljšek, ki ni bil obi;ajen.
Tak odnos do obiskovalcev, ki ga je vzdrževala do
konca, okarakterizirata dva dogodka. Prvi je iz obdobja, ko sem se preko Beograda vrnil v Ljubljano in se na
za;etku zatekel k mami. Žal je bil moj prihod hkrati z
o;etovim odhodom in njegovim pogrebom. Prvega septembra tega leta je prišel k mami na za;asno stanovanje
za en mesec še moj sin Boris, ker se mu je za;elo šolsko
leto, naše novo stanovanje pa še ni bilo pripravljeno za
vselitev. Dvajset let kasneje me je vprašal, kako to, da mu
babi ni nikoli ponudila vloženih gobic, ki jih je vedno
gledal v shrambi, ko je šel po kruh, ki je bil skoraj edina
hrana, ki smo si jo lahko privoš;ili brez vprašanja. Ker
sva se takrat z mamo veliko pogovarjala, sem ji vprašanje posredoval. :ez tri dni, ko sem bil zopet pri njej, je
povedala, da je vse dni premišljevala in se spraševala,
zakaj ni Borisu postregla z vloženimi gobicami, ko je
vendar vedela, da jih ima zelo rad. Po tridnevnem razglabljanju je prišla do zaklju;ka, da so bile gobice vedno
namenjene gostom in doma;i smo bili z njimi postreženi le, ;e smo bili slu;ajno prisotni ob obisku.
Drugi primer je iz njenega zadnjega obdobja, in to samo enajst dni pred smrtjo. V njenem zadnjem po;ivališ;u
v penzionu Sre;a v Orešju sta jo obiskali Mici in Darja.
Mama, ki je bila takrat še pri polni zavesti, je Mici napovedala, da jo bo, ko si bo toliko opomogla, da bo lahko
hodila, prosila, da ji spe;e piškote brez orehov, da jih bo
nesla v Papilot, ker je od sotrpinov iz Papilota odšla brez
pravega slovesa. Ko mi je Darja dva dneva kasneje pripovedovala o tem, sem ji odvrnil, da to poznam, ker je tudi
mene že prosila, da bi jo peljal v Papilot.
Ta skrb je bila stalnica v njenem karakterju. Z
o;etovo družino, ki do njega ni bila prijazna in tudi njej
se ni pisalo dosti bolje, je poskušala s svojo obzirnostjo
in prijaznostjo vzdrževati najboljše odnose, ;eprav jo je
o;e opozoril, da bo lahko razo;arana. Te odnose je vzdr-

ževala v taki meri, da smo bili njuni otroci zelo za;udeni,
ker naše tete, o;etove sestre, niso hotele govoriti z našim o;etom niti on ni hotel govoriti z njimi. Ko smo odrasli in izvedeli za razloge za tak odnos, smo razumeli
o;eta, ki je sprejel družino Kerin za svojo.
Omeniti moram, da sta starša veljala za idealen zakonski par. Ob neki priložnosti, ko smo šli iz bloka na
Kersnikovi in je o;e prijel mamo pod roko, je teta Ida
Didek pripomnila, da vendar ni treba vsak trenutek
demonstrirati idealnosti zakona! Mama je svojo ljubezen in pripadnost našemu o;etu dokazovala na vsakem koraku. To je bilo tako o;itno, da me je moja soproga obsodila, da sem razvajen, ker je razvajenost
ocenjevala po odnosu naše mame do njenega moža.
Po smrti sestre Brede je svojo skrb prenesla na Bredine otroke. V razgovorih je bilo zaznati, da ;uti dolžnost
do Bredinih otrok, ker jih je njena h;er zapustila brez
mame in potrebujejo vsaj delno nadomestilo. Z njihovim
odraš;anjem in z rojstvom Bredine vnukinje je bila
osnovna skrb preusmerjena nanjo, pri ;emer ni nikoli
pozabila na mojega vnuka in svojega pravnuka.
Iz vseh primerov je o;itno, da se ni mogla razbremeniti vase vgrajene skrbi za vse in posebej za svoje najbližje. V zadnjih letih jo je posebej okupirala skrb za najmlajšega sina, mojega brata Tomaža. Ko sem prihajal na obiske v bolnico in ko se je, vsaj zame, ;udežno opomogla in
sva se zopet lahko pogovarjala, me je na za;etku vedno
vprašala, ali sem z avtom, ker bi ji potem moral dati obleko, da se bo oblekla in jo bom peljal domov. Na vprašanje, kaj bo delala doma, je odgovarjala, da mora veliko
opraviti. Ne glede na vsa opozorila, da vendar ne more
ni;esar opraviti in da ni nobene potrebe, da se obremenjuje s tem, da ima v bolnici kar dobro postrežbo in ve;
obiskov, kot bi jih imela doma, se s stanjem ni in ni mogla
sprijazniti. Poskušal sem ji dopovedati, da smo vsi preskrbljeni in da je napo;il trenutek, ko se lahko v miru
odpo;ije, ker ni nikoli imela ;asa za pravi po;itek.
Prevoz iz bolnice v penzion Sre;a v Orešju pri Šmarjeti je bil izpeljan pri njeni polni zavesti. Tomaž se je peljal z njo v reševalnem avtomobilu. Tudi prvi teden je
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sprejemala vse obiske v prepri;anju,
da bo še vse obiskala, ko si bo opomogla. Drugi teden pa se je stanje
hitro slabšalo. Dva dni pred njenim
dokon;nim odhodom sva bila s Tomažem pri njej in ponovno sva ji pripovedovala, da se mora odpo;iti, da
je tudi Tomaž preskrbljen in da tudi
zanj ni treba skrbeti. :eprav ni mogla govoriti, sva imela ob;utek, da
naju je razumela. Ko sva šla, nama je
še pomahala v slovo.
Posebej želim oznaniti, da sta v
zadnjih mesecih njenega življenja
postali veliki prijateljici z Zdenko,
ki jo je negovala pred odhodom v
bolnico. Kadar koli sem prišel na
obisk, me je najprej vprašala, ali bo
Zdenka prišla, ali pa mi je pripovedovala, da je že bila na obisku. Zdenka je bila tudi predzadnja obiskovalka v penzionu Sre;a.
Ob samem maminem odhodu je
bila prisotna Jožica Pirkovi;, lastnica penziona Sre;a, ki so jo poklicale sestre z obvestilom, da se
nekaj dogaja. Sporo;ila mi je, da je
mama odšla mirno in spokojno.
Ob tej priložnosti, ko sem želel
vsaj delno prikazati karakter naše
mame in njeno neizmerno skrb za
skoraj vse in vsakega z veliko pozornostjo, da ne bi nikogar prizadela, se
zahvaljujem vsem za prisotnost ob
zadnjem slovesu od naše mame, babice, prababice in tete Anice. Hvala
vam in hvala njej za njeno skrb. ■
Mirko Jan;igaj

Teti Anici
v spomin
Pa zakaj se nisi skrila,
ti nesre;na rožica|
Tako pesem, ki se izliva iz srca in
se ravna po zakonih poetike. Življenje – tista široka reka življenja – pa
ima svoje zakone … Neobrzdane podvige, vzpone in padce, veselje in žalost, in pesem postane instrument za
stopnjevanje navzgor – k zvezdam –
in za zdrse navzdol – do pekla. To mi
prihaja na misel, ko razmišljam o tem,
kaj bi napisal teti Anici v spomin. In
iz ozadja prihajajo zvoki trobente, ki
ji je ob odprtem grobu zaigrala njej
tako ljubo pesem Pa zakaj se nisi
skrila, ti nesre;na rožica. Melodija je
lepa, enostavna, ganljiva in kljub tožbi in obžalovanju tolaže;a.
Ve;krat sem se spraševal, kaj je v
tej naši teti, kaj jo dela tako mo;no in
vplivno in v vseh pogledih zgledno.
Približati sem se ji poskušal brez sentimenta, nekako analiti;no. Kmalu
sem ugotovil, kaj je tisto v njej, v njenem zna;aju, kar jo dela tako veliko in
pomembno, a to izraziti, opisati ni tako enostavno. Nazadnje sem sklenil,
da bom svojo ugotovitev poenostavil
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in skrajšal na najmanjšo možno mero.
In sem zapisal> pri teti Anici imamo
opraviti z dvema skupinama delovnih, ustvarjalnih lastnosti – najprej je
tu prirojena nadarjenost, drugo pa je
delo, vztrajno, trdo, garaško delo.
Prirojena nadarjenost je ;loveku
podarjena z rojstvom in zanjo nima
tako reko; nobenih zaslug. Samo … s
to prirojeno nadarjenostjo ravnamo
zelo razli;no< eni jo znajo razviti in
izkoristiti do kraja, drugim pa ni ni;
do nje in jo prav po nemarnem
zatol;ejo. Teta Anica jo je znala negovati in razvijati. :e samo pomislim
na njeno družabnost, na petje, na gospodinjstvo, vzgojo otrok ali pa prenašanje tegob med vojsko v Ljubljani
in v Sv. Križu. Energijo za premagovanje vseh težav in kajpada tudi za
vzpone je imela v svojih genih in izkoristila jo je vzorno.
Druga skupina ustvarjalnih lastnosti je bilo delo in vse tiste dejavnosti, ki se vežejo nanj, ne najmanj in
ne nazadnje zdravje. Tudi te lastnosti
– z eno besedo bi jih lahko imenoval
pridnost – rastejo iz dedne osnove, da
ne re;em spet rodovnih korenin. Ampak kakor koli že so koristne, pohvale
in ob;udovanja vredne, same po sebi
še ne naredijo ;loveka, kakršnih ena
je bila naša teta Anica. Še nekaj je tu
zadaj. Pravzaprav ne zadaj, temve;
spredaj, ;isto spredaj. Ljubezen. Kot
pravi Sveto pismo> »Ko bi imel vse bogastvo sveta, ljubezni pa bi ne imel,
nisem ni;.« Torej je ljubezen tisto neprecenljivo bogastvo, ki je ;isto spredaj, pred vsemi drugimi bogastvi. Teta Anica nam ga je zapustila zvrhano
mero, imeli smo jo radi, kakor nas je
ona imela rada, in ta dragocenost
ostaja v nas kot najlepši spomin. ■
17. 2. 2008 - Janez Bani;

Draga
teta Anica!
Dovoli, da tebi in vsem številnim
zbranim spregovorim nekaj besed v
slovo v imenu Društva Kerinov in
Stritarjev, pa tudi vseh tistih, ki jih
vežejo korenine družinskega drevesa, in v svojem imenu.
Zadnja moja prava teta si, ki odhajaš, in zdaj ostajamo le še otroci,
ki to že dale; ve; nismo. Nisi bila le
moja prava teta, ampak teta številnih mojih sestri;en in bratrancev, a
hkrati tudi dobra in najboljša teta
velike rodovine Kerinov in Stritarjev vseh generacij, ki ostajajo za teboj. Ne da si vse le poznala, za vsakogar si našla pravo besedo ob pravem trenutku in tudi toplo zavetje,
;e ga je potreboval. Vsak izmed nas
je ;util do tebe prav posebno spoštovanje in prijateljstvo in nih;e ni
okleval, da te kaj vpraša, ;e je le pomislil, da bi utegnila vedeti.
Bila si prava enciklopedija znanja in kdo ve, ;e bi brez tebe sploh
zmogli napor pri vzpostavljanju ve-

zi našega društva leta 1995. Prav s
sinom Mirkom sta zasnovala vejevje kakih petdeset sorodnikov moje
generacije, ki je potem v pi;lih dveh
mesecih pridobilo še podatke o
ostalih petih stotinah naših sorodnikov, ki izhajajo iz korenin tvojega o;eta in matere ter njunih bratov
in sestra. In še zbornik smo izdali
na dan našega prvega množi;nega
sre;anja. Pa ne le to, ko se nam je zataknilo pri vezavi natiskanega gradiva, si bila v prvih vrstah sortiranja strani pri Nacetu v Ribnici.
Kdor se ukvarja z genealogijo,
ve, koliko naporov je treba v;asih,
da bi odkrili le en nadaljnji korak v
verigi prednikov. Ti pa si vse to za
za;etek obvladala kar na pamet. V
hvaležnosti za ta znanja in prispevek k ustanovitvi društva smo ti
podelili prav posebno priznanje na
ob;nem zboru 1996, ko si praznovala svoj osemdeseti rojstni dan. Še
dolgo ti bodo za ta prispevek hva-
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ležne prihajajo;e generacije, saj bomo poskrbeli za to z novo izdajo
zbornika naših prednikov in pa s
;lanki v ;asopisu Trte, da o dragocenih posnetkih niti ne govorimo.
Vsak organizirani pogovor s
teboj je bil prava poslastica za
udeležence. S kakšno doživetostjo
si nam pripovedovala o dogodkih
iz mladosti ali o težkih ;asih med
drugo svetovno vojno! In koliko je
bilo neformalnih druženj za Bežigradom ali pa na Kersnikovi 11, ki
smo jih mnogi ohranili v najlepšem spominu. Kakšna zbranost in
lucidnost sta te spremljali vsa leta
prav do našega zadnjega mno
ži;nega sre;anja na obrežju So;e
pri Prelesju in kako si kot za šalo
pred našim uradnim koncertom
odrecitirala skoraj celotno Gre
gor;i;evo pesnitev So;i!
Ali pa takrat, ko smo ti pevci –
podokni;arji Lipa zelenela je … –
pripravili presene;enje ob tvoji de-

vetdesetletnici. Kaj hitro si se nam
v petju pridružila in marsikdo je
takrat kljub izkušenosti slišal še
kakšno novo pesem iz tvojih ust in
bogatega spomina.
Draga teta, teh nekaj stavkov ne
more pri;arati nazaj tvojega polnega
in dolgega življenja od prvih korakov
na Brodu, prek otroštva in kme;kih
opravil v mladih letih, šolanja v Mladiki, aktivne udeležbe v NOB do prve
dame slovenskega protokola in vseh
tistih nepozabnih stvari, ob vsakem
našem sre;anju od mladih nog do
danes.
V naših srcih boš ostala vedno
tista prava teta, kakršnih je na
svetu le malo.
Naj ti bo pesem Lipa zelenela je …
zadnji pozdrav v slovo.
Hvala in slava ti.
Andrej Kerin

Magda teti
Življenje niso dnevi, ki so minili, temve; dnevi, ki smo si jih zapomnili.
Takih dni, ki si jih bomo spominjali o teti Anici, je neskon;no.
Kakor je bila neskon;na njena dobrota, ljubezen do bližnjih, skrb za drugega, spoštovanje do vsakega< prisr;na in odlo;na, s pokon;no držo in glasnim smehom.
Toliko majhnih in velikih pozornosti, toliko pou;nih, ohrabrujo;ih in
tolažilnih nasvetov, kolikor jih je dajala ona, da le malokdo. Njene delovne
roke in prodoren korak, kadar je prišla na Brod ali v Podbo;je, bo ostal v
spominu do konca dni - < zato naj ji bo tu, ob njeni žari, vsaj del;ek zemlje iz
njenega rodnega kraja, vrtov in njiv, ki jih je tako rada obdelovala, na njej pa
naj zraste lepa roža, kakor je bila ona.
:e bi ji peli Krževski zvonovi, kakor želeli smo si, peli gotovo bi jasno in
glasno>
»Hvala ji,…
hvala ji,…
hvala ji…
Magda Kerin

Fotografije o teti Anici - Miha Kerin
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Janez Banič 80-letnik
Pisati ;lanek o o;etu je podobno,
kot ;e bi pisal o svoji ženi. Oba dobro
poznaš, živiš z njima, lahko ju tudi
kadar koli vprašaš o tem in onem, a
vseh podrobnosti nikoli ne izveš.
Jaz sem svojega o;eta spoznal
sredi šestdesetih let dvajsetega stoletja. To je bil ;as, ko moški še niso
kuhali in likali, kaj šele previjali
dojen;ke, in tako so se s svojimi sinovi bolje spoznali šele po nekaj letih, nikoli pa jim niso spekli najboljše lazanje na svetu. Moški so bili
takrat še pravi moški – hodili so v
službo, zavzeto delali in utrujeni
prišli domov na kuhano kosilo,
medtem ko je za hišna opravila in
otroke v celoti skrbela žena. Po drugi strani pa so o;etje skrbeli, da je
tehnika pri hiši delovala, da smo hodili na družinske izlete, na smu;anje,
v gore in na morje. Tak je bil moj o;e
in po malem je še vedno tak, ;eprav
ima zdaj, pri osemdesetih, nekatere
nove konji;ke in je kakšnega iz mlajših let že opustil. Italijanska kuhinja
pa mu je še vedno španska vas.
Pa za;nimo zavoljo reda na
za;etku in pojdimo po vrsti. Janez
Bani; se je kot prvorojenec Antonije

Janez na strehi hiše Cankarjeva 4, kjer so
stanovali Kerinovi (Mirca, Lojze in Andrej)
med vojno
foto Lojze Kerin

in Janeza Bani;a rodil drugega januarja 1928 v doma;i hiši na Brodu, kjer
je preživel otroštvo v vse obširnejši
družbi sestric in bratcev do leta 1939,
ko je kon;al ljudsko šolo v Sv. Križu.
Takrat so ga kot najstarejšega poslali
na šolanje v Ljubljano, kjer se je vpisal
v realko, stanoval pa je pri Jan;igajevih
za Bežigradom, kjer ga je prijazno
sprejela k sebi teta Anica (hvala ti,
teta Anica!). Dijaško življenje je bilo
primerno ;asu in razmeram skromno, vendar mladostno veselo in živahno, popestreno z vožnjami domov, z vlakom do Krškega in nato z
vozom ali peš do Broda. Željá je bilo
veliko, možnosti pa malo. Kaj bi dal
za nove jahalne škornje!
Po kapitulaciji Italije poleti 1943
se jeseni ni mogel vrniti z Broda v
Ljubljano in je moral ostati doma.
Bani;evi so bili pregnani iz svoje
hiše na drugo stran Krke, na Obadovo, kjer so ostali do konca vojne.
Janez se je v tem ;asu šolal sam, s
pomo;jo knjig in u;iteljice iz Sv.
Križa, tako da se je lahko leta 1944
– za kratek ;as – ponovno pridružil
sošolcem na realki, saj je bil takoj
po osvoboditvi mobiliziran. Tudi
leto vojaš;ine je izkoristil za u;enje
in srednjo šolo kon;al leta 1947 skupaj s svojimi sošolci iz letnika. Ker
je prihajal iz kme;ke družine, si je
za študij izbral veterino v pre
pri;anju, da bo lahko tako najbolj
pomagal doma;emu okolju. Študij v
Zagrebu je bil dvojno naporen, zaradi tujega jezika in zaradi Slovencu nenaklonjenega okolja.
Po uspešni diplomi leta 1953 ga je
pot zanesla nazaj v Ljubljano, kjer se
je zaposlil na veterinarski kliniki in
kmalu zatem še kot asistent na veterinarski fakulteti oziroma njeni takratni predhodnici. Leta 1957 je odšel na podiplomski študij na Veterinarsko fakulteto v Beogradu, kjer je
junija 1959 doktoriral, nakar je bil v
Ljubljani izvoljen za docenta. Istega
leta se je poro;il z Olgo Lajkovi; iz
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Velikega Mraševega in leto kasneje
se jima je rodila h;erka Janja. Kmalu
zatem je dobil štipendijo Humboldtovega sklada in v letih 1961 do 1963
v Münchnu naredil habilitacijsko
delo. Poleg habilitacije je to leto dobil
še sina Marka (mene, op. p.). Kljub
mamljivim ponudbam za delo v
Nem;iji (profesura na Münchenski
veterinarski fakulteti ali zaposlitev
na zasebni kliniki), se je raje odlo;il
za nadaljevanje univerzitetne kariere v Ljubljani. Julija 1961 je bil izvoljen za izrednega, januarja 1977 pa
za rednega profesorja za kirurgijo in
oftalmologijo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer je delal do upokojitve septembra 1993.
V obdobju delovanja na fakulteti
je napisal na desetine strokovnih
;lankov, skript in knjig. Redno se je
udeleževal strokovnih simpozijev po
celi Evropi, od koder nam je prinašal
lepa darilca, v;asih pa smo šli z njim
kar vsi skupaj. Veterino je kot znanstvenik jemal skrajno resno in dosegel odli;ne znanstvenoraziskovalne
uspehe, uvajal nove tehnike zdravljenja in sodobne operativne postopke,
študentje pa so ga cenili kot zahtevnega, strogega, a pravi;nega profesorja. Tako sem slišal od njegovih nekdanjih študentov.
Doma je najve;krat poslušal
svojo ljubljeno klasi;no glasbo in si
z leti ustvaril lepo zbirko vinilnih
ploš;, nakar so prišli cedeji. Tudi
teh se je nabralo za nekaj metrov.
Ob glasbi je vedno prebiral knjige,
spet drugi; pa cele ure zavzeto tipkal. Šele dosti kasneje mi je postalo
jasno, da so ti natipkani listi postali
knjige, romani, ;lanki in skripte.
Natan;ne bibliografije (še) nimam,
ampak COBISS (knjižni;na baza
podatkov iz vseh slovenskih knjižnic) na vneseno ime avtorja Janez
Bani; vrne 99 zadetkov. Med njimi
so štirje romani, Eden iz leta 1974,
Štihov Jože z Broda (1998), Fakulteta za zrak (1999) in Vojska (2003).

Potem so tu strokovna dela, na primer u;beniki – Splošna kirurgija
za veterinarje, Kirurški praktikum
in O;esne bolezni doma;ih živali,
ter množica strokovnih ;lankov.
Mimogrede mu je v drugi polovici sedemdesetih let uspelo sezidati hiško v Murglah, kar se je tistikrat delalo pretežno z lastnimi
rokami, s pomo;jo družine, prijateljev in inflacije.
Omeniti moram še dve Janezovi
veliki ljubezni> gore in potovanja,
ki so mu bila vedno v veliko veselje,
najraje pa si v kakšnem od velikih
evropskih mest ogleduje znane galerije in muzeje. Nazadnje se je pred
nekaj leti kar sam odpravil v Moskvo in Sankt Petersburg, ker ga je
pa; vleklo v Ermitaž. Nekaj podobnih ciljev je že ogledanih in ;akajo
na osvojitev.
Že v mlajših, študentskih letih
so Bani;evi bratje družno noreli preko sten in opasti Jalovca in Prisojnika, kot da te;ejo z Bo;ja v Dol, in na
sre;o je takrat v prepad odletela samo kapa, ki jo je mo;an veter enemu
od njih odpihnil z glave. Po gorah je
vodil tudi naju z Janjo, ;e se je le dalo.

Pri sedmih letih sem tako z njima
prilezel na Triglav, kot da gre za veliko igralo v Tivoliju, obredli pa smo
ve;ino Julijcev in Kamniških Alp, da
o ostalih, nižjih hribih niti ne govorim. Smu;ali smo v vsakem vremenu, naj je še tako snežilo in pihalo,
tudi gosta megla nas ni ustavila. Danes smo precej bolj pomehkuženi in
trikrat preverimo vremensko napoved, preden pomolimo nos v naravo,
a Janeza Bani;a ni slabo vreme nikoli ustavilo, mo; njegove volje je bila
vedno ve;ja od pritlehnosti atmosferskega dogajanja.
Kljub zavzetemu in predanemu
delu na fakulteti je z veterino po upokojitvi na hitro pretrgal vse stike, kot
bi se lo;il od zoprne babnice, ki ima
povrhu novega ljubimca. Edina vez s
tistimi ;asi je društvo Vet-vet (veterani veterine), to je kak ducat upokojenih kolegov, ki si sami prirejajo izlete z minibusom na razne konce
Slovenije. Ogledajo si znamenitosti,
obiš;ejo kakega župnika ali župana
in nato preverijo še kakovost lokalnih vin in kulinarike.
V zadnjih letih se je Janez Bani;
intenzivno posvetil rodoslovju in

Janez Bani; jubilant osemdesetletnik z vnu;ki foto Marko Bani;
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raziskovanju vezi naše širše družine.
Sprva je sodeloval kot urednik Trt, a
je bilo raziskovalnega dela naenkrat
preve;. Pri odkrivanju prednikov si
pomaga z rednim obiskovanjem
Nadškofijskega arhiva na Krekovem
trgu, kamor se skoraj brez izjeme, ne
glede na vreme odpravi s kolesom.
Poleg tega obiskuje še župnijske arhive po Dolenjski in drugod, koder so
živeli naši predniki. Leta 2000 se je
pri 72 letih prvi; usedel za ra;unalnik,
ki ga zdaj pridno polni z besedili in
predvsem s podatki o naših sorodnikih in prednikih. Energije za to mu
ne manjka, tako da si lahko obetamo
še prenekatero zanimivo odkritje iz
urbarjev in mati;nih knjig.
Janezovo osemdesetletnico smo
drugega januarja letos praznovali doma v Murglah, v Bani;evem družinskem krogu štirih bratov in štirih sester ter Janezovih vnukov Petre, Naceta in Luke. Posebno presene;enje
so mu zve;er pripravili še podokni
;arji iz zbora Lipa zelenela je. Janezu
želimo še veliko praznovanj, potovanj, knjig, koncertov, muzike in navsezadnje kapljic cvi;ka. ■
Marko Bani;

Podoknica
Janezu Baniču
2. januar 2008. Komaj se je staro
leto 2007 poslovilo in še dobro nismo zaznali, da smo v novem letu
2008. Niti dobro se še nismo odpo;ili
od vseh praznikov in praznovanj, ki
so ob takem ;asu tradicionalna. Misli in dejanja se še niso utirila v
obi;ajni življenjski dnevni ritem.
Nekoliko smo bili še omoti;ni od
izre;enih želja in pri;akovanj. Tudi
zima ni bila zna;ilna, da bi se nam
vtisnila v spomin. Ampak dan pri-

haja za dnevom, leto za letom. In Janez Bani; je 2. januarja 2008 praznoval svoj 80. rojstni dan. Andrej je
zasnoval misel o podoknici že pred
novoletnim po;itnikovanjem.
V Murglah, kjer je pono;i drevo
enako drevesu in ulica ulici, je bilo
na ve;er rojstnega dne obi;ajno
ve;erno spokojno, rahel zimski hlad
ni bil nadležen. Tudi snežilo ni. Pod
jelšami 1. Ali je Janez doma| Seveda
je. Preverjeno. Katero že bomo zape-

li| Ne sprašuj, saj smo se že zmenili.
Aja, Sem pod okencem stal. Ne, Oj,
slavljenec današnji ... Šepet, ki ni
povsem šepet, malo je pomešan s
smehom in dobro voljo. Po enourni
vaji in upevanju pri Andreju Kerinu
se je deset ali ve; podokni;arjev
uglasilo za prvo pesem. Akustika
pod milim nebom ni najboljša. Pesem izzveni. Tišina. Ni;. A je sploh
kdo doma| Kaj pa, ;e bi pozvonili in
potem še enkrat zapeli| Pa malo bolj
naglas, prosim. Samo ne deri se! Za
80. rojstni dan moramo pa že kulturno zapeti! Kombinacija zvonca
in pesmi je bila dobra. Janez in Olga
sta na vratih. Živahno presene;ena|
Kar noter, kar naprej, bomo spili
kak kozar;ek, seveda, in še kakšno
zapeli. Ne, hvala, za veliko mizo v
dnevni sobi, ki je še opoldne gostila
dvajset Bani;ev, ne bomo sedli. Bomo raje kar stoje, se bolje poje in pije.
In pesem je tekla skoraj tako gladko
kot cvi;ek. Janezu smo sve;ano predali spominsko pisno obeležje – kaligrafsko oblikovano ;estitko z
akrostihom – in se seveda vsi podpisali. Miha se je potrudil, iz svojega
obširnega fotografskega arhiva po
ve;al nekaj prijetnih fotografij in s
tem darilom Janeza še posebej razveselil. Andrej Kerin ml. je vse vestno zabeležil na filmski trak. Poklepetali smo o tem in onem. Ne,
spanca vam pa ne bomo odnesli. Še
tole zapojemo, pa gremo. Marjan
za;ne ven;ek …
Jest pa moj guažek se rada imava … In izzvenela je podoknica.
P. S. Marjan Š. si je potem v Rožni dolini izposodil knjigo Vojska,
da bo bolje vedel, komu je pel podoknico, je rekel. Upam, da mi jo
še kdaj vrne. ■
Zabeležila> Alenka Kerin
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Piknik 2008
OBVESTILO
Naša aktivna ;lanica Vidka Sotler je v komunikaciji z našim ;lanom Stanetom Krainerjem oblikovala
predlog, da bi letošnji piknik organizirali z obiskom
prelepe Gorenjske. Beseda je dala besedo in po sklepu
odbora Društva Kerini & Stritarji smo opravili uvodni ogled možnega prostora. Na osnovi sklepov odbora in ogleda možnega prostora objavljamo>
Piknik bo v soboto, 23. avgusta 2008, na piknik
prostoru v Ribnem pri Bledu.
Nosilni organizator bo Stane Krainer s svojo družino.
Predvideni prostor nudi izvrstne pogoje za druženje,
zabavo in izvajanje raznih športnih tekmovanj. Ker je bil
v ogledni ekipi tudi Božo Sotler, je sprejel obvezo, da bo
organiziral teniški turnir, ker je v bližini ve; teniških
igriš;. Poleg tega so zagotovljeni pogoji za balinanje, igranje malega nogometa in vseh vrst športov, s katerimi se
lahko ukvarjamo na prostem. Zaradi vseh teh možnosti
pozivam morebitne organizatorje posameznih tekmovanj, da pripravijo ekipe, da bomo v junijski številki Trt
ob vabilu za piknik objavili tudi razpored tekmovanj.
Prostor zagotavlja tudi varnost pred dežjem, ki ga
sicer ne predvidevamo.
:eprav bo to pravi piknik v naravi, bo osnovno
prehrano preskrbel Stane Krainer. Na samem prostoru pa je tudi bife, ki bo potešil posebne potrebe.
Ker vsak piknik združujemo z ogledom znamenitosti v okolici predvidene lokacije, predvidevamo organizacijo ogleda Blejskega otoka.

Mirko je vse vestno zabeležil.

Kot je že v navadi, bomo organizirali avtobusni
prevoz in optimisti;no pri;akujem, da bom uspešen
pri pridobivanju sponzorjev, da bo prevoz ;im cenejši.
Predvidevamo, da se bomo zbrali ob desetih dopoldne pri Vili Bled in si rezervirali dve uri za ogled
otoka, potem pa se bomo odpeljali na piknik prostor.
Vse naše ;lanice in ;lane in vse simpatizerje Društva Kerini & Stritarji pozivam, da si rezervirajo
dragoceni ;as in si omogo;ijo udeležbo na pikniku.
V junijski številki Trt bomo objavili vabilo za udeležbo. Zaradi lokacije in tradicije se že veselim druženja. ■
Obvestilo v imenu oglednikov sestavil
vaš stalni organizator Mirko.

Mirko Jan;igaj in Stane Krainer - glavna organizatorja na prostoru
za piknik 8. 3. 2008 foto Andrej Kerin

Miha je dal prostoru za piknik pe;at K&S
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Kri/anka

Teta Anica
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Zadnje novice

Svit na tekmovanju
glasbenikov
Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da se je Svit Timej
Zebec v marcu 2008 udeležil 37. tekmovanja mladih
glasbenikov Slovenije. Dosegel je 3. mesto in srebrno
plaketo v kategoriji tolkalistov.
Iskreno ;estitamo!
Kerini in Sritarji

Poroka
Darja Mandžuka nam
je pred dnevi posredovala
zapoznelo a prijetno novico, kot sledi>
Viktor Hugo je zapisal>
»Ljubezen pomeni biti
dvoje, a vendar eno samo.«
Ljubezen pa je združila dvoje poti dveh mladih ljudi v eno samo tudi
v veji Kerinov. To se je
zgodilo 7. julija 2007, ko
sta si v cerkvi Marijinega
rojstva na Tišini v Prekmurju obljubila zvestobo
Klavdija Plahut iz Tropovcev in Zoran Mandžuka iz
Brežic. :arobnost tega nepozabnega dne so z njima delili njuni najdražji ter mnogoštevilni svatje.
Mlademu paru iskreno ;estitamo!
Kerini in Stritarji

Utrinki z rezanja trt pri Mirku Baniču v Šentjugartu

Malica

Pomaga;i

Pri mizi

Mici s trto

Fotografije z rezanja - Polona Winkler
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