barva: cmyk

27. decembra 2013 dolenjski list 20

20

sreda, 27. decembra 2013

FANT MNOGIH TALENTOV NAPISAL KNJIGO

Če cenimo svojo kulturo, bomo cenili tudi sebe

N

ovomeščan Uroš Topić, 17-letni dijak klasične gimnazije iz
Novega mesta, je fant številnih
talentov, pred dnevi pa je pri založbi
Pasadena izšel njegov prvenec Bratovščina Culis. Roman nekateri primerjajo s Harryjem Potterjem, a sam se
s to primerjavo ne strinja. Skupno jima je sicer to, da sta obe knjigi fantazijski, sicer pa želi z njo predstaviti
čudovito slovansko in slovensko mitologijo, bogato slovensko zgodovino iz
starejše železne dobe, ko je bila prav
Dolenjska zelo bogata, o čemer pričajo tudi arheološke najdbe, na Dolenjskem pa je bilo namreč središče
proizvodnje steklenih jagod in situl.
»Še danes ne vemo, kako so takrat
izdelovali okrasne jagode, ko še ni
bilo elektrike,« pravi Uroš, ki zelo rad
raziskuje našo preteklost. Zgodovina

ga je začela zanimati v šoli, potem
pa se je raziskovanja življenja naših
prednikov lotil še sam s prebiranjem
literature, brskanjem po internetu,
ogledom zanimivih televizijskih
oddaj. Marsikaj od tega je vključil
tudi v svojo več kot 400 strani debelo
knjigo, ki jo je začel pisati pred štirimi leti. Sprva je dogajanje postavil
v Ameriko, a kmalu spoznal, da ne
more pisati o krajih, ki jih ne pozna.
Zato se je lani poleti odločil knjigo
spremeniti in je dogajanje preselil v
Novo mesto in okolico, znebil se je tudi tuje mitologije. Zdaj upa, da bodo
bralci knjigo lepo sprejeli, želi pa si,
da bi se ob prebiranju knjige zavedali
tudi dragocenosti slovenske zapuščine in začeli ceniti svojo zgodovino,
kulturo, državo, posledično pa tudi
sami sebe. »Opažam, da vse drvi v

Uroševa prva knjiga nosi naslov Emma Storm: Bratovščina Culis.

materializem, želimo imeti Ameriko,
a morali bi biti ponosni na to, da smo
Slovenci, da imamo naravo, ki je
neokrnjen biser,« razmišlja Uroš, ki
se je v dneh najinega pogovora cele
dopoldneve posvečal pripravam na
proslavo ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, kjer je skupaj s profesoricama Vladko Korošec in Bredo Vovko
soustvaril del kulturnega programa,
ki temelji na moderni Sloveniji.
»To je morda še težja tema, kot če
bi tarnali o naši majhnosti ali o drugi
svetovni vojni, a prav pri zadnji bi se
morali zavedati, da je od nje minilo
70 let, zato ne smemo še naslednjih
100 let iskati resnice o njej, prav tako
ne o 10-dnevni vojni. Mlada generacija bo morala graditi na novih začetkih, ne pa se še kar naprej spotikati ob
preteklost. Morda mnogi res še vedno

čutijo, kaj so imeli v času nekdanje
Jugoslavije. A tega zdaj ne moremo
ne doseči, kaj šele preseči, a graditi
moramo naprej,« razmišlja Uroš, ki
ga boli tudi dejstvo, da je Slovenija
tako majhna, pa ima toliko kriminala,
tako drog kot orožja. »Tudi v Novem
mestu je tega veliko preveč, celo nasilja, absurdno pa je, kar se dogaja na
novomeški avtobusni postaji, kamor
posamezniki hodijo celo s pištolami
in palicami,« opozarja.

TUDI SAM OBČUTIL NASILJE

Uroš rad riše, že osem let igra
klavir, rad fotografira (leta 2010 je
zmagal na Fotopubu), piše blog,
sam šiva svoja oblačila, ureja šolski
časopis, rad snema filme. Za natečaj Društva za Združene narode
za Slovenijo »Promotion of Peace

Z dijaki gimnazije smo Uroša ujeli v pripravah na nastop na proslavi ob državnem prazniku.

DRAGATUŠKI FOLKLORISTI SPET NAVDUŠILI

Uroš Topić se zaveda bogastva naše
zgodovine in kulture.

Campaign«, ki ga izvaja v sodelovanju
z Veleposlaništvom Združenih držav
Amerike v Sloveniji s ciljem promocije človekovih pravic in spodbujanja
participacije mladih je posnel kratek
film Odpuščanje, ki govori o medvrstniškem nasilju, z njim pa je osvojil
prvo nagrado.
»Film temelji na osebni izkušnji. Ker
so me od nekdaj zanimale druge stvari
kot večino fantov, saj sem estet, ki ga
zanima oblikovanje, so to vrstniki videli kot nekaj nenavadnega. Zbadali so
me. Srečo sem imel, da sem imel doma
oporo in da so mi starši razložili, da
nasilneži niso večji od nas ter da niso
pametnejši in boljši kot mi. Prav to je
bilo tudi sporočilo mojega filma,« pove
Uroš, ki je vesel, da ima na gimnaziji
prijatelje s podobnimi interesi.
Tanja Jakše Gazvoda

Dragatušci razbijajo mite o belem
Ni si več mogoče predstavljati, da bi sobota pred božično-novoletnimi prazniki v Črnomlju
minila brez celovečernega nastopa folklorne skupine Dragatuš. S kakšnim pričakovanjem
ljudje čakajo na ta nastop, za katerega dragatuški folkloristi vedno izbrskajo kaj novega,
pa pove tudi to, da so do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma.

N

a nastopu Dragatušcev ni potrebno veliko besed. Največ povedo njihova glasba, pesem,
ples. In celo mimika. Pa seveda ploskanje zadovoljnih gledalcev ne le po
končani točki, ampak tudi med nastopom. In čeprav se po končani decembrski predstavi obiskovalcem prireditve in najbrž tudi nastopajočim zdi, da
so v vseh teh letih zares pokazali že
vse in da v belokranjskem ljudskem izročilu ni več mogoče najti nič novega,
se čez leto dni pokaže, da to ni tako.
Ne nazadnje člani dragatuške fol-

Belo, ki te hočem belo

klorne skupine že nekaj časa proučujejo in predstavljajo ljudsko izročilo iz
vse Bele krajine. Pri tem sodelujejo s
strokovnjaki, kot sta dr. Bojan Knific
in etnokoreolog prof. Mirko Ramovš.
Prav zadnji jim je na prireditvi dal
vedeti, da jim raziskovalnega dela še
ne bo zmanjkalo, saj je belokranjsko
ljudsko izročilo bogatejše kot drugje,
kajti v Belo krajino je prihajalo z vseh
strani. Belokranjci so ohranili tudi
starejše plese, kot so mostovi, ki jih
drugje dandanes plešejo le še otroci.
Posebnost je tudi, da se je tamburanje

v Beli krajini ohranilo tudi kot spremljava pri plesu. Zanimivo je, da so
šli vsi raziskovalci najprej v uskoške,
obkolpske vasi, saj so tam našli nekaj,
česar drugje ni bilo.
Predvsem pa je razveseljivo, da so
Dragatušci razbili mit o zgolj belih
belokranjskih nošah. Kajti pred sto
in več leti so se tudi Belokranjci oblačili v praznična, lahko bi rekli skoraj
gizdalinska oblačila. Tako so tudi na
celovečernem nastopu Dragatušci
zavrteli čas za 100 let nazaj in v glasbi,
plesih, pesmih in kostumih pričarali
takratno dogajanje na dragatuškem
´placu´. Ker se tudi sicer dotaknejo
marsičesa, kar se je nekdaj dogajalo v
njihovem kraju, so se tokrat spomnili
dogajanja v Cesnikovi delavnici. Kajti
kar je bilo v dragatuški fari povezano z
glasbo, je bilo tudi s Cestniki. Cestnik
je v svoji delavnici zbral ´žlahtnike´
in skupaj so zapeli in zaigrali.
V dragatuški folklorni skupini že
vrsto let skrbijo tudi za podmladek,
ki pa hitro raste, noše so mu vedno
premajhne, a tudi otroških igric se je
že naveličal. In odraščajoči otroci so
dokazali, da uspešno stopajo po poti
svojih učiteljev in vzornikov. Če bo šlo
tako naprej, bodo morali Dragatušci
razmišljati, ali je sicer velik oder v črnomaljskem kulturnem domu dovolj
velik za njihove nastope. Tokrat jih je
namreč nastopilo kar 70, od tega 30
članov otroške folklorne skupine. Še
sreča, da so bili gostje, godci Rezjanab sasiedi iz Tolmina, le štirje.
Mirjam Bezek-Jakše

Dragatuški folklorni podmladek

V Cestnikovi delavnici

