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Darko Bratina (Gorica  1942 – Obernai/Stra-
sbourg 1997) se je rodil na meji, kjer se pre-
pletajo tri govorice: italijanska, furlanska 
in slovenska. Bil je filmski navdušenec in 
strokovnjak, družbeni raziskovalec in uni-
verzitetni profesor socioloških ved najprej v 
Torinu, potem v Trstu in Gorici. Kot ravnatelj 
Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI 
v Trstu je dejavno posegel v inovacijske di-
namike v skupnosti Slovencev v Italiji in de-
loval kot človek dialoga tudi v širši deželni 
stvarnosti Furlanije Julijske krajine in v raz-
merju do Slovenije. Po padcu berlinskega 
zidu je bil pozoren opazovalec dogajanja na 
evropskem vzhodu, še posebej na Balkanu. 
Trikrat je bil izvoljen v italijanski senat in za-
stopal italijanski parlament tudi v mednaro-
dnih ustanovah. 
Darko Bratina je vzporejal znanstveni pristop 
in intelektualno strast. Bil je uporabni socio-
log, družbeni inženir: posegal je v družbo, 
kulturo in politiko in se odlikoval s konkretni-
mi dejavnostmi, ki jih je sam sprožil, sprem-
ljal ali uresničil. Med temi je tudi Kinoatelje. 
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Društvo Kinoatelje je v sodelovanju s partnerji zasnovalo razvojno naravnan 
projekt Zaupati čez mejo. Darko Bratina med sociologijo in filmom, v katerem 
želi ovrednotiti lik in intelektualno zapuščino goriškega sociologa, filmskega 
strokovnjaka in senatorja Darka Bratine (1942-1997). S tem se nadgraju-
je zasnova, ki jo je oktobra 2017 zarisal simpozij Zaupati čez mejo. Vizija 
Darka Bratine med družbo in politiko. Od leta 1977 je minilo že več kot 
štirideset let, odkar je mladi sociolog in filmofil Darko Bratina ob sebi zbral 
skupino mladih in jih začel navduševati za film in raziskovanje slovenske 
kulture in kulture drugega, brez strahu in predsodkov. Nastal je Kinoatelje, 
živa forma, ki se skozi čas vztrajno razvija in znotraj avdiovizualne kulture 
raziskuje nove pristope in oblike delovanja.
Namen projekta Zaupati čez mejo. Darko Bratina med sociologijo in filmom je 
ovrednotiti, širiti in ponuditi priložnosti za razpravo in premislek o vizijah, 
družbeno angažiranih premisah in miselnih odtenkih, s katerimi je Bratina 
močno in na več področjih vplival na naš širši čezmejni prostor, ter hkrati 
njegovo osebnost približati novim generacijam in tako širiti njihova obzor-
ja. S tem projektom se je Kinoatelje osredotočil na dva glavna cilja: prvič, 
zbrati strokovno, kulturno in politično dediščino goriškega intelektualca in 
jo predstaviti na svež in sodoben način, da bo dostopna na spletu v več jezi-
kih; drugič, oplemenititi filmsko-vzgojne dejavnosti za mlade, ter jim tako 
ponuditi priložnost, da se svobodno izrazijo in postanejo v javnosti še bolj 
slišni in vidni. Tako so se leta 2018 in v prvi polovici leta 2019 zvrstili se-
minarji, konference in izobraževalne dejavnosti, raziskave v arhivih knjižnic, 
krajevnih in državnih medijev ter italijanskih in tujih ustanov, kjer je Darko 
Bratina deloval v različnih vlogah. Gradivo, ki smo ga zbrali in oblikovali 
s pomočjo partnerjev, smo uredili, digitalizirali in predstavili na novi sple-
tni strani (www.darkobratina.net). Omenjeni portal bo v prihodnje lahko v 
pomoč tako študentom in preučevalcem kot širši javnosti pri raziskovanju 
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identitete presečnega prostora ob meji in bo odprti atelje za nove izzive in 
projekte sodelovanja.

Mateja Zorn, koordinatorica projekta

Projekt Zaupati čez mejo. Darko Bratina med sociologijo in filmom je prejel 
podporo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in pri njem sodelujejo 
različne ustanove: Narodna in študijska knjižnica, Slovenski raziskovalni in-
štitut (SLORI), Študijski center Nediža, Slovenski klub, SKD Tabor, SKD 
Skala, KD Briški grič, Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma, Društvo 
Darko Bratina, Associazione Topolò – Topoluove, Društvo Robida, Državni 
izobraževalni zavod Cankar-Zois-Vega, Državna večstopenjska šola s sloven-
sko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič, Istituto di Sociologia 
Internazionale di Gorizia (ISIG), Cooperativa Bonawentura, Oddelek za 
jezike in književnosti, komunikacijo, izobraževanje in družbo Univerze v 
Vidmu ter Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu.
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Kinoatelje se je želel ob štiridesetletnici pokloniti svojemu ustanovitelju s 
posebnim dogodkom, in sicer s simpozijem Zaupati čez mejo. Vizija Dar-
ka Bratine med družbo in politiko. 20. oktobra 2017 smo tako v Gorici, 
med sedežema Fundacije Goriške hranilnice in Hiše filma, obujali spomine, 
razpravljali in poslušali pričevanja o različnih vidikih življenja in dela go-
riškega družboslovca, politika, filmskega kritika in strokovnjaka. Ob tem 
smo skušali raziskati morebitno zapuščino njegovih razmišljanj in njegovega 
posebnega delovanja, ki je bilo pogosto usmerjeno na različna področja in 
ga je zaznamoval izrazito interdisciplinaren pristop. Po zaslugi goste mreže 
izmenjav in sodelovanj je nastal dvojezični dogodek (razpoložljivo je bilo 
simultano tolmačenje v slovenščino in italijanščino) v okviru italijanskega 
Tedna sociologije, ki je potekal po vsej Italiji od 13. do 20. oktobra 2017. Ta 
sinergija je pomenila tudi poskus udejanjenja družboslovnega razmišljanja 
Darka Bratine v sodobnem kontekstu.
Pobuda Kinoateljeja je stremela k različnim ciljem. Med drugim smo želeli 
izpostaviti vlogo sociologije pri razumevanju družbenih sprememb ne samo 
kot množičnih trendov, temveč tudi kot dejavnikov, ki se uvrščajo v speci-
fične družbene in območne kontekste.
Želeli smo tudi obravnavati in širše predstaviti zgled Darka Bratine, pomen 
in aktualnost njegovega razmišljanja ter težo njegove znanstvene zapuščine. 
V ta namen smo v sekciji Vizija Darka Bratine v sodobni politični praksi 
zbrali nekaj političnih osebnosti, v sekciji Sledi Darka Bratine v družbenih 
vedah pa nekaj družboslovcev. Vsi sodelujoči so Darka Bratino poznali ali 
z njim sodelovali v različnih funkcijah in okoliščinah. Oba dela simpozija 
je koordiniral Cristiano Degano, predsednik novinarske zbornice Furlanije 
Julijske krajine.
V drugem delu dogodka smo v Hiši filma prikazali dokumentarni film 
ET(h)NOS Anche noi Tudi mi Borisa Palčiča (Kinoatelje, 2004), prefinjen 
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dvojni portret Darka Bratine in istrskega pisatelja Fulvia Tomizze, na raz-
ličnih straneh meje rojenih predstavnikov različnih manjšin, ki so ju v živ-
ljenju spremljale številne vzporednice. Skupno jima je bilo stremljenje k 
strpnosti in miroljubnemu sožitju v prostoru, ki sta ga zaznamovali naravna 
kompleksnost ter navzočnost različnih jezikov in kultur, pa tudi travmatični 
in v več ozirih še nerazčiščeni zgodovinski dogodki.
Popoldanskega dela dogodka se je z osebnim, občutenim pričanjem udeleži-
la tudi Darkova hči Majda Bratina. 
Simpozij je bil med drugim uvod v širši projekt Zaupati čez mejo. Darko 
Bratina med sociologijo in filmom, namenjen nadaljnjemu razglabljanju o 
skupnih poteh, primernih za sedanjost in prihodnost, po zgledu človeka, ki 
je bil za marsikoga ključna figura na čezmejnem območju. Pojem zaupanja 
se je tako na simpoziju kot v projektu tesno navezoval na pojem poznavanja 
drugega in na to, kar je onkraj miselnih, zemljepisnih, političnih in družbe-
nih meja. S tega vidika »onkraj meje« ne najdemo nečesa, kar je drugačno 
oziroma tuje, temveč nekaj, kar dopolnjuje in zrcali.
Simpozij je nastal kot sodelovanje različnih ustanov, ki so v teh vsebinah 
našle pomembno stičišče. Naj jih naštejem: Društvo Darko Bratina, Odde-
lek za jezikoslovje in književnost Univerze v Vidmu, Oddelek za politične 
in družbene vede Univerze v Trstu, Kinoatelje, Slovenska kulturno-gospo-
darska zveza (SKGZ), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) ter Sociologia 
2020 (mreža inštitutov za sociološka raziskovanja Furlanije Julijske krajine).

Emanuela Masseria
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Aleš Doktorič, predsednik Kinoateljeja Gorica

Pozdravljam organizatorje tega srečanja o Darku Bratini, ki se je rodilo iz 
neformalnih pogovorov. Sledijo uradni pozdravi. Kinoatelje je organizator 
vsakoletne Nagrade Darko Bratina, ki je njemu posvečena in sledi temu, za 
kar si je Bratina prizadeval.
Čezmejno društvo nadaljuje na filmskem področju Bratinovo delo tudi v 
smislu družbenega in političnega angažmaja. Torej v imenu Kinoateljeja 
otvarjam to srečanje.

Nicola Strizzolo, docent sociologije komunikacij, teorij in tehnik javnih 
odnosov 1, DILL - Univerza v Vidmu

Darka Bratine nisem poznal osebno, in vendar me je prav njegova inte-
lektualna zapuščina spodbudila, da sem predlagal izvedbo tega dogodka in 
sodeloval pri njegovi realizaciji.
Spomnim se, kako mi je kolegica iz študentskih let pripovedovala o profe-
sorju Bratini, sociologu, politiku in še marsičem. Kadar je govorila o njem, 
so se ji zaiskrile oči, kar je seveda v meni vzbudilo veliko radovednost.
Zaradi svojega navdušenja nad filmsko umetnostjo in vsem, kar zadeva 
mejo, sem spoznal Matejo Zorn, in tudi ta mi je veliko pripovedovala o Dar-
ku Bratini. Kmalu zatem sem z veseljem sodeloval na simpoziju z naslovom 
Darko Bratina. Poklon viziji, ki smo ga priredili ob podelitvi istoimenske 
nagrade.
Livio Semolič je na enem od prvih sestankov, namenjenih načrtovanju da-
našnjega simpozija, predlagal, da na dogodek povabimo tudi Bruna Tellio. 
Prof. Tellia je bil moj profesor na doktorskem študiju in tudi učitelj. Izvedel 
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sem, da sta bila z Darkom Bratino dobra prijatelja ter da sta v študentskih 
letih in v politični karieri delila marsikatero izkušnjo. Povedali so mi, da se 
je Bratina udeležil Mednarodnega laboratorija komunikacije v Huminu, pri 
katerem sem sodeloval celih deset let in šele letos opustil to dejavnost. Ker 
sem želel izvedeti več o Darkovem delovanju, sem o tem povprašal direk-
torico laboratorija Emanuelo DeMarchi. Na moje vprašanje je odgovorila: 
»Darko Bratina? Seveda nas je prišel obiskat v Humin. Ker je poznal mojega 
očeta (op.ur. Bruno DeMarchi, filmski strokovnjak), je bil tudi na obisku 
pri nas doma v Milanu.« Zatem sem izvedel, da je Bratino poznal tudi prof. 
Vincenzo Cesareo, naš referent za predmet sociologija osebnosti na Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore v Milanu. Na podlagi natančnega dela, ki ga 
je opravil Davorin Devetak, sem odkril, da je Bratina sodeloval tudi s števil-
nimi drugimi osebami in okolji, ki sem jih spoznal zaradi svojih zanimanj 
ali delovanja na področju sociologije. 
Čeprav sem danes med tistimi, ki Darka Bratino najmanj poznajo, opažam, 
da so okolje, v katerem sem se izobraževal, in osebe, ki sem jih srečal na svoji 
poti, prežeti z njegovimi idejami. Kot akademik na nedavno ustanovljeni 
univerzi sem prispeval k ustvarjanju vezi in povezovanju posameznikov ter 
na ta način udejanjil to, kar poučujem pri predmetu odnosi z javnostjo. 
Tako gojim vrednote, ki jih je Darko prenesel generacijam pred mojo, in 
ponotranjil mišljenje, ki bi ga nekoč rad delil s prihodnjimi rodovi. Nadvse 
pomembno je namreč, da mladim zaupamo in jim predamo štafetno palico.
Rad bi se zahvalil zaposlenim na Oddelku za jezike in književnosti, komuni-
kacijo, izobraževanje in družbene vede videmske univerze za podporo (tudi 
finančne narave) na tej poti. Iskrena hvala naši direktorici prof. Antonelli 
Riem, javnim ustanovam ter vsem posameznikom in društvom, ki so omo-
gočili ta dogodek.
Prepričan sem, da so se med pripravo tega simpozija spletle nove vezi – mor-
da celo prijateljske – med univerzo, javnimi in raziskovalnimi ustanovami, 
kulturnimi društvi in pripadniki slovenske narodne skupnosti. Tovrstne vezi 
bodo gotovo prispevale k uspešni izvedbi dogodkov in projektov v priho-
dnosti.
Spomin na Darka Bratino smo v praksi počastili z izgradnjo mostov in za-
upanja čez mejo ter s poglabljanjem v njegovo vizijo, izkušnje in intelek- 
tualno zapuščino.
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Zavedati pa se moramo, da obujanje spominov ni dovolj. Darkovo intelek-
tualno zapuščino moramo ubesediti in udejanjiti tukaj in zdaj. Smer je že 
začrtana. Skupaj nadaljujmo na tej poti.

Moreno Zago, profesor sociologije obmejnih območij, mednarodnih odnosov 
in turizma, DISPeS  - Univerza v  Trstu

Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu je z iskrenim navdu-
šenjem pristopil k temu dogodku, s katerim se nadaljuje večletni niz srečanj. 
Darko Bratina je bil profesor na fakulteti za politične vede v obdobju padca 
berlinskega zidu, širitve Evropske unije, balkanskih vojn, prvih migracijskih 
tokov in globalizacije, pa tudi skrajno desničarskih in globalističnih gibanj. 
Študentom in profesorjem mednarodnih in etničnih odnosov je ponujal 
sredstva, s katerimi smo lahko bolje dojeli tedanji svet, ki se je spreminjal, 
pa tudi svet, v katerem živimo danes. Dve desetletji po njegovi smrti se ob 
naštetih tematikah še vedno krešejo mnenja: strah ali solidarnost s tujci, 
zapiranje ali odpiranje mej, pripadnost lokalnim ali državnim tvorbam. Na-
slov današnjega simpozija Zaupati čez mejo nas spodbuja, da še naprej ver-
jamemo v koristnost rušenja meja, ki je bilo vodilo Bratinovega delovanja. 
To ne zadeva samo ljudi na oni strani meje, ob kateri živimo, temveč mnogo 
širšo skupnost. Razmišljajmo in delujmo tako, da bomo sooblikovali svet 
brez meja.

Devan Jagodic, direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI)

Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu in v imenu Slovenskega razisko-
valnega inštituta, enega od številnih soorganizatorjev današnjega simpozija. 
SLORI je referenčna organizacija slovenske narodne skupnosti na področju 
znanosti in raziskovanja. Naše raziskovalno poslanstvo temelji na preuče-
vanju procesov družbenega, kulturnega in prostorskega razvoja slovenske 
narodne manjšine ob upoštevanju širšega družbenega konteksta, v katerem 
skupnost živi, torej njene povezanosti z italijanskim večinskim okoljem, s 
slovenskim matičnim okoljem in s širšo mednarodno stvarnostjo. To pro-



gramsko usmeritev zelo povedno povzema geslo »misliti globalno – delovati 
lokalno«, ki se ga je domislil protagonist današnjega srečanja, nekdanji rav-
natelj SLORI-ja, profesor Darko Bratina. Žal mi ni bila dana priložnost, da 
bi ga osebno spoznal, saj je krmilo inštituta zapustil, ko sem bil še najstnik; 
vem pa, da so njegove ideje, vizije in načrti pomembno zaznamovali razvoj 
inštituta od devetdesetih let vse do danes. Kot Bratinov naslednik tudi ugo-
tavljam, da njegove ideje še vedno navdihujejo raziskovalce in raziskovalke 
mlade generacije, vključno s tistimi, ki predstavljajo sodobno jedro našega 
inštituta. Prepričan sem, da bi bil profesor Bratina na to skupino ponosen, 
saj je zagovarjal potrebo po vlaganju v mlade raziskovalne talente. Zara-
di vseh teh razlogov me zelo veseli, da smo lahko tudi sami pripomogli k 
organizaciji tega pomembnega dogodka. Vsem vam želim uspešno delo in 
prijetno nadaljevanje!

Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ)

Dober dan vsem. Mislim, da ni samo naša dolžnost, ampak tudi naša ob-
veznost, da po dvajsetih letih spregovorimo o vizijah, ki nam jih je zapustil 
Darko Bratina. Danes boste slišali o njem veliko strokovnega in pogloblje-
nega, sam pa bi o njem spregovoril predvsem z osebnega vidika. Z Darkom 
sva bila soseda, imela sva njive drug poleg drugega. Nekega večera, ko sva se 
s seje v Trstu vračala v Gorico, sva kar nekaj ur sedela v avtu in razpravljala o 
marsičem. Spomnim se, da mi je rekel: »Rudi, zakaj ne bi skupaj sadila trte 
na teh naših njivah?« Iz tistega načrta ni nastalo nič. Toda Darko je posadil 
veliko drugačnih trt in veliko dobrega vina je znal pridelati. Odpiral nam je 
oči. Včasih smo ga gledali postrani, ker nismo razumeli, kaj nam hoče pove-
dati. Povedal nam je veliko dobrega, veliko takega, kar je še danes aktualno. 
Kako koristno bi bilo, ko bi ga imeli še med nami. V našem prostoru večkrat 
primanjkuje idej in vizij. Potrebujemo ljudi, ki imajo velike načrte in so z 
nogami na trdnih tleh. Takšen je bil Darko Bratina. Povsod je bil dobro spre-
jet, tudi zaradi svojega značaja. Z nikomer se ni prepiral. Prepričeval je z be-
sedo in idejami. Zelo sem vesel, da mu namenjamo ta posvet. Predvsem sem 
zadovoljen, da smo ga imeli vsi za prijatelja in pomembnega sogovornika.
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Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica

V imenu Občine Gorica prav lepo pozdravljam vse prisotne in se iskreno 
zahvaljujem Kinoateljeju, organizatorju tega dogodka, ki ga je izpeljal v so-
delovanju z univerzitetnimi ustanovami in društvi.
Bratino sem spoznal, ko sem bil star 28 let. Tedaj sem bil občinski odbor-
nik. Spomnim se, kako si je z drobnimi črkami zapisoval podatke v beležko. 
Nosil je majhna očala, okoli vratu pa je imel šal bordo rdeče barve. Če sem 
ga kdaj videl s šalom druge barve, me je skoraj zaskrbelo. Bil je izjemno ele-
ganten, inteligenten in vsesplošno razgledan človek. Ne spomnim se, da bi 
ga kdaj videl resnično razburjenega. Morda samo enkrat, a tudi takrat je znal 
ohraniti mirno kri. Kadar je govoril o filmski umetnosti, sem samo poslušal. 
Tudi v odboru Društva Amidei, čeprav sva imela čisto nasprotna politična 
prepričanja, sva se iskreno spoštovala. Resnica je, da to, za kar smo prikraj-
šani, pogrešamo. Darko je za sabo pustil veliko praznino ne samo v svojem 
rojstnem mestu, temveč tudi v širši skupnosti. Človek, kakršen je bil, ned-
vomno pusti za seboj globoko, pomenljivo sled. Z županom Arčonom sva se 
ravno včeraj spominjala, kako je Evropska komisija to naše območje, ki ga 
sestavljajo občine Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica in Gorica, nekoč označila 
za najuspešnejši primer čezmejnega sodelovanja v sklopu EZTS (Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje). Danes to združenje deluje na vzpore-
dnih tirih, a verjamem, da se bomo v prihodnje čedalje bolj povezovali. Na 
tovrsten dosežek smo lahko ponosni. K uresničitvi tako pomembnega cilja 
so nedvomno veliko prispevale tudi osebe, kot je bil Darko.

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica

Spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Iskreno 
čestitam Kinoateljeju za izvajanje projekta Nagrada Darko Bratina, s kate-
rim ohranja spomin na Bratinovo vizijo in razmišljanje. Obenem čestitam 
organizatorjem za današnji simpozij, ki ima zelo pomenljiv naslov: Vizi-
ja Darka Bratine med družbo in politiko. Napeljal me je na misel »zaupati 
čez mejo«. Mislim, da živimo na tem prostoru tudi na podlagi zaupanja. 
Projekt, ki ga je omenil župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna, je res nas-



tal zaradi zaupanja treh občinskih uprav in želje, da začnemo uresničevati 
skupne projekte. Pravzaprav bi bilo uresničevanje projektov brez zaupanja 
nemogoče. Danes zares živimo vizijo, ki jo je imel pred desetletji Darko 
Bratina. Osebno ga sicer nisem poznal, poznam pa njegovo idejo in njegovo 
razmišljanje in menim, da je to velik poklon ljudem, ki so še pred desetletji 
tako razmišljali in hkrati živeli. Pomembno je tudi to, da na podlagi njego-
ve vizije in vizije podobno mislečih uresničujemo skupne projekte na tem 
območju. Imamo veliko podporo in zaupanje Evropske unije in Evropske 
komisije, ki nas vsa ta leta predstavljata kot zgled čezmejnega sodelovanja. 
Še premalo se zavedamo, kako pomembne korake izvajamo v duhu Evrop-
ske unije, Evrope brez meja. Hkrati pa že snujemo nove projekte. Projektu 
Evropske prestolnice kulture, ki že intenzivno poteka v Novi Gorici, se bo 
kmalu pridružila goriška stran. Kandidatura Nove Gorice mora biti tesno 
povezana z vlogo, ki jo ima Gorica ob njej.
To skupno razmišljanje in sodelovanje je kljub različnim kulturam zelo dra-
goceno za naš skupni razvoj. Vesel sem, da tudi Gorica prepoznava pomen 
kandidature Nove Gorice in njen prispevek Gorici. Še enkrat čestitam za 
organizacijo tega simpozija, želim vam še veliko dobrih razprav in veliko 
zaupanja med nami.

Roberta Demartin, predsednica Fundacije Goriške hranilnice - CARIGO

Dober dan vsem. Zelo sem ponosna, da vas lahko nagovorim v imenu Fun-
dacije Goriške hranilnice in da sem tu s članicama sveta fundacije Nicoletto 
Vasta in Elisabetto Pontello.
Vsakokrat, ko teče beseda o spominih, pomislim, da italijanska beseda ricor-
dare (spominjati se) pravzaprav pomeni vrniti k srcu. Če pomislim na Darka 
Bratino, se mi pred očmi zavrti niz podob, ki ga res približajo mojemu srcu.
Prvi spomin sega v obdobje, ko je Darko poučeval na fakulteti za politične 
vede na tržaški univerzi. Nedvomno je bil med profesorji, ki so znatno vpli-
vali tudi na drugo obdobje mojega življenja – obdobje političnega delova-
nja. Darko je svojim študentom zaupal, to nam je sporočal že s pogledom. 
Nikoli ni vzbujal strahospoštovanja, vsi smo ga zelo cenili. Bil je avtoriteta, 
ker nam je govoril o pomembnih temah in nam širil obzorja.
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Pozneje sem ga spoznala tudi v vlogi politika, in sicer v obdobju, ko sem bila 
izvoljena za županjo Občine Moraro. Njegove nauke sem ponotranjila. Na-
učil me je, da je politika nekaj lepega in dragocenega za celotno družbo. Ni 
naključje, da se je veliko njegovih študentov odločilo za politično kariero.
V meni je izredno živ tudi spomin na dan, ko smo se poslovili od njega. 
Takrat sem bila županja. Zelo sem bila ganjena, da sem v tako svečanem 
trenutku lahko nosila italijansko trobojnico na prsih in se tudi uradno pos-
lovila od osebe, ki me je veliko naučila in usmerjala na poklicni poti. Naj 
nazadnje omenim še anekdoto, ki je morda le igra usode: hiša moje matere 
stoji v kraju Moraro, v ulici, ki nosi ime po Darku Bratini. Takratni župan 
Renato Fiorelli je želel spomin na Darka počastiti tako, da je po njem poi-
menoval ulico v vasi. Ko povem svoj naslov, me ljudje pogosto vprašajo, kdo 
je bil Bratina.
Vsakokrat odgovorim: »Bil je profesor, politik, predvsem pa vizionar.« 
Samo vizionarji namreč za seboj pustijo neizbrisno sled. Darko nas je veliko 
naučil. Današnji dogodek zame ni zgolj formalnost. Je priložnost, da vsak 
od nas – kdor Darka ni poznal osebno in tisti, ki so ga dobro poznali – oži-
vi njegovo sporočilo. Darko je bil namreč prepričan, da moramo presegati 
meje, ne glede na njihovo vrsto. Spodbujal je premoščanje ovir, zaupanje in 
gledanje v neskončnost. Te vrednote danes krvavo potrebujemo. Najlepša 
hvala vsem.

Laura Fasiolo, senatorka Republike Italije

V veliko veselje in čast mi je, da sem danes lahko z vami. Prinašam vam 
pozdrav predsednika goriškega univerzitetnega konzorcija. Prejšnji govor-
niki so s svojimi prispevki lepo orisali Darkovo osebnost in našteli njegove 
najpomembnejše značilnosti. Strinjam se s tem, kar sta povedala goriški žu-
pan Rodolfo Ziberna in predsednica Fundacije Goriške hranilnice Rober-
ta Demartin. Tudi sama sem imela srečo, da sem spoznala Darka Bratino. 
Skupaj sva prehodila del življenjske poti in postala dobra prijatelja. Ko sem 
bila članica rajonskega (okrajnega) sveta Gorica center, sem sodelovala pri 
promociji in organizaciji niza srečanj za ovrednotenje jezikovne in kulturne 
raznolikosti v Gorici. Darko je bil gost na enem od njih. Šlo je za vrsto 



nadvse uspešnih dogodkov v Gorici, ki smo jih priredili v Avditoriju furlan-
ske kulture. Člani rajonskega (okrajnega) sveta Gorica center so na ta način 
uspešno spodbudili razmišljanje o kulturni raznolikosti na našem območju, 
kjer sobivajo italijanski, slovenski, furlanski, nemški jezik ter bizjaško in 
gradeško narečje in kultura, vsak od njih pa ima bogato zgodovino. Tovrstna 
raznolikost je edinstveni primer v državnem merilu.
Poleg Darka so na teh srečanjih sodelovali profesor Bruno Tellia, ki je danes 
z nami, ravnatelj Furlanskega filološkega društva Eraldo Sgubin, brata Tava-
no, don Luigi Pontel, pisatelj Hans Kitzmüller in mnogi drugi.
Osrednja tema srečanja z Bratino so bili pisatelji slovenske narodne skup-
nosti v Italiji. Bilo je nekega vročega dne leta 1986, le nekaj dni po černobil-
ski nesreči. Spomnim se, kako smo po dogodku nazdravili v baru zraven av-
ditorija, nato pa se na hitro poslovili, ker je začelo deževati. Takrat nobeden 
od nas ni vedel, da z neba padajo radioaktivne dežne kaplje.
Dobro se spominjam, da je Darko Bratina tudi ob tisti priložnosti prispeval 
k oblikovanju in razvoju bolj odprte, pluralistične in bogate družbe. Razno-
lika družba je privilegij, ki se ga tedaj nismo povsem zavedali. V tistih časih 
je bil Darkov pogled na svet vse prej kot samoumeven. Danes se nam te 
stvari zdijo že povsem običajne, a ne smemo pozabiti, da so sad težavnega 
dolgoletnega procesa, pri katerem so sodelovale številne generacije. Darkov 
prispevek k izgradnji pluralistične in odprte družbe – družbe, ki se dobro za-
veda lastnega bogastva, kakršnega ne premore nobeno drugo območje v naši 
državi – je bil zelo dragocen, upala bi si celo reči, da je bil temeljnega pome-
na. Danes ne govorimo le o EZTS in mednarodnem sodelovanju, temveč s 
Slovenijo celo uresničujemo skupne projekte. Vse to so omogočili številni 
posamezniki, ki so spodbujali sodelovanje s sosedi in imeli dolgoročni načrt. 
Med njimi je bil tudi moj prijatelj Darko. Včeraj sem ponovno segla po 
nekaterih aktih, ki jih je italijanski senat sprejel v obdobju 1996 – 2001. 
Zadnji akt iz tistega 13. zakonodajnega obdobja je bil predlog zakona, ki 
so ga predložili malo pred Darkovo smrtjo. Zakon, ki je bil zatem objavljen 
v Uradnem listu, je obravnaval pravice narodnostnih manjšin. Potrudimo 
se, da bomo ohranili in zaščitili to našo kulturno dediščino. Gre namreč za 
težko uresničljive dosežke, ki jih lahko v trenutku izgubimo. Zato bi se rada 
zahvalila Darku za vse, kar je naredil za nas in za naše ozemlje, pa tudi vam, 
ki ste oblikovali današnji dogodek.
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Nicoletta Vasta, prorektorica in direktorica goriškega večnamenskega centra 
Univerze v Vidmu

V veliko veselje mi je, da vas danes lahko pozdravim v svojem imenu in v 
imenu rektorja videmske univerze, prof. Alberta Feliceja De Tonija. Beseda 
zaupanje, ki ste jo izbrali za ključno besedo tega pomembnega dogodka, 
označuje tudi današnjo prisotnost obeh univerzitetnih ustanov, ki delujeta 
v deželi Furlaniji Julijski krajini. Če parafraziramo Darka Bratino, lahko 
zatrdimo, da zlasti v tem zgodovinskem obdobju »sodelovanje ni težavno, 
pač pa zgolj očarljivo«. Prisotnost predstavnikov videmske in tržaške univer-
ze je odraz njunega plodnega sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja. 
Čeprav vsaka od njiju ohranja lastno specifičnost in lastno kulturo odličnos-
ti, skupaj ustvarjata kritično maso. Z rednim sodelovanjem na akademski 
ravni spodbujata razvoj kompetenc in prenos znanja, ki ga posamezniki s 
pridom uporabljajo v praksi in tako prispevajo k vse večji produktivnosti, 
učinkovitosti in bogastvu v naši obmejni regiji. Iskreno se zahvaljujem orga-
nizatorjem, vsem prisotnim pa želim veliko uspeha na današnjem simpozi-
ju, ki bo gotovo nadvse spodbuden in navdihujoč.

Loredana Panariti, odbornica Avtonomne dežele FJK za zaposlovanje, uspo-
sabljanje, izobraževanje, enake možnosti, mladinsko politiko in raziskovanje*

Dober dan vsem. Menim, da je današnja konferenca edinstvena priložnost 
za pogovor o ključnih življenjskih tematikah. Ta dogodek v spomin na Dar-
ka Bratino bo nedvomno spodbudil veliko zanimivih razprav ter prispeval k 
bolj odprtemu in inkluzivnemu pristopu k goriški regiji. Mnogi so prepriča-
ni, da je na tem območju še vedno preveč nesoglasij in premalo sodelovanja. 
V tako pisani in raznoliki skupnosti, kot je naša, je ključna vrednota zaupa-
nje. Darko Bratina je že pred mnogimi leti napovedal, da je v mestu, kot je 
Gorica, pa tudi v celotni deželi zaupanje cilj, ki ga moramo vztrajno zasle-
dovati. Verjel je namreč, da bomo z izgradnjo trdnih medsebojnih odnosov, 

* Prek videa.



spodbujanjem sodelovanja kljub medsebojnim razlikam ter oblikovanjem 
skupnih načrtov na kulturnem in gospodarskem področju dosegli pozitivne 
rezultate. Potegoval se je za skupno dobro, ki temelji na poznavanju druge-
ga, družbeni interakciji in izvajanju inovativnih projektov.
Na tem mestu bi rada poudarila, da navedene vrednote niso bile vedno v 
ospredju. Žal smo s časom izgubili del Darkovega pozitivnega naboja in 
daljnovidnosti. Zato menim, da bomo spomin nanj še najbolje počastili, če 
bomo ponovno vzpostavili medsebojno zaupanje. Združevati se moramo in 
se zgledovati po Evropi, ne pa da zgolj pasivno spremljamo dogajanje.
Prizadevati si moramo, da postanemo čim aktivnejši člani družbe. Zaupanje 
potrebujemo predvsem zato, ker je temelj družbenega kapitala, s katerim 
razpolagamo na tem območju. Darko Bratina se je kot sociolog in politik ve-
liko ukvarjal s to problematiko in jo temeljito preučil. V tem zgodovinskem 
trenutku je zaupanje izredno pomembna vrednota. Nujno moramo ustvariti 
skupni prostor, kjer se lahko posamezniki srečujejo, razmišljajo in poglab-
ljajo v raznovrstne vsebine. Potrebujemo več priložnosti za boljše dojemanje 
današnje kompleksne, globalizirane družbe. Nikoli se ne smemo namreč 
zadovoljiti z enoznačnimi in poenostavljenimi odgovori. Samo tako bomo 
lahko premagali strah. Vsi vemo, da se lahko strah izrodi v nasilje, predvsem 
če nam primanjkuje znanja in želje po odkrivanju skupnih vrednot. Strah 
in nasilje sta pogosto »neodzivna gosta« pri omizju multikulturne druščine. 
Vztrajno prizadevanje intelektualcev, kakršen je bil Darko Bratina, nam da-
nes omogoča, da zajezimo strah in nasilje ter napredujemo na skupni poti 
medsebojnega zaupanja. Vsem, ki ste danes tu, želim veliko uspeha.
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Davorin Devetak, ustanovni član Kinoateljeja

Ko je na beneškem festivalu ob prvi javni projekciji filma Zoran, moj nečak 
idiot, ki ga je režiral Goričan Matteo Oleotto, v polni dvorani zazvenel Oče 
naš v izvedbi zbora iz Fare, sem doživel zelo poseben občutek. Enako so morda 
doživljali producenta Igor Prinčič in Boris Peric iz podjetja Transmedia, Aleš 
Doktorič in Ivo Mauri iz Kinoateljeja, Giuseppe Longo in Livio Semolič iz 
predstavništva združenj Amidei, Darko Bratina in še mnogi drugi. Na projek-
ciji je bil tudi Gian Luigi Bozza, predsednik Italijanske federacije Cineforum 
(FIC), učenec in prijatelj Darka Bratine iz Trenta. Ob tisti priliki mi je pove-
dal, kako so na polovici 60. let prišli kot študentje prvič na Lido v Benetkah, 
ko še ni bilo akreditacij za filmska in kulturna društva, in so jim v dvorano 
naskrivaj pomagali reditelji, ki sta jih naprosila Darko Bratina in glavni sekre-
tar bienala Camillo Bassotto, tedaj tudi v vodstvu zveze FIC.1

Takrat sem se spomnil svojega beneškega »prvič« s Kinoateljejem. Kampirali smo 
na plaži v Lidu tistega leta, ko je debitiral Kusturica s svojim Se spominjaš Dol-
ly Bell. Naslednji film, ki ga je produciral Igor Prinčič za Transmedio, Dancing 
with Maria režiserja Ivana Gergoleta, je bil uvrščen v peterico dokumentarcev 
za evropsko nagrado Felix. Te asociacije so mi v pomoč, da lahko predstavim 
svoj pogled na aktualnost družbene in kulturne akcije Darka Bratine, ki se 
nadaljuje, čeprav je od njegove smrti minilo že dvajset let. Poleg teh je še nešteto 
drugih inovativnih izkušenj ter spodbud, ki izvirajo iz neprestane promocijske 
dejavnosti in njegovih projektov, ki imajo še vedno velik potencial za razvoj 
in ki vam jih bom skušal predstaviti. Besedilo, ki vam ga danes, 20. oktobra 
2017, predstavljam na goriškem seminarju Fiducia oltre il confine - Zaupati 
čez mejo, bom podal v dvojezični obliki, glede na kontekst in vsebino, saj se mi 
1 Po pripovedovanju Gian Luigija Bozze avtorju dne 3. 9. 2013 na Lidu v Benetkah.

DARKO BOŽIDAR DIODATO BRATINA. 
BIOGRAFSKA SKICA - ABBOZZO BIOGRAFICO*

* Besedilo v ležečem tisku je avtor prispevka pripravil in prebral v italijanskem jeziku.



je zdelo, da bo to najbolje in najnaravneje izpričalo, kar je Darko Bratina bil. 
Družbena dvoživka, “ki živi dve življenji”. Ta ideja o njem izhaja iz njegovih 
zapisov iz 80. in 90. let o ethnosu. Najkonkretnejše pričevanje o tem je zapis 
Biti skupaj Slovenci in Italijani, ki je izšel v monografski številki revije Il terri-
torio, o slovenski prisotnosti in kulturi v deželni družbi.2

Vse se je začelo na meji. Rodil se je 30. marca 1942, sredi vojne, v severnem 
delu Gorice, kjer se je na obdelanih poljih med Sočo in Solkanom pros-
to govorilo slovensko, italijansko, furlansko. V slovenski družini, ki je ob 
narodni zavesti gojila tudi odprtost do obeh okolij. Oče Vinko Bratina iz 
Kamenj na Vipavskem je bil mehanik v gradbenem podjetju, mama Milka 
Gorjan pa Solkanka in trgovka, prodajala je zelenjavo na tržnici. Krščen je 
bil v solkanski cerkvi. Od malega je bral stripe in hodil v kino s sosedom 
in napol sorodnikom Edmundom Veluščkom, ki ga je prvi uvedel v filmski 
svet. Obiskoval je slovensko osnovno in nižjo srednjo šolo, v Izvestjih sloven-
skih šol na Goriškem za šolska leta 1953–56 je vpisan s slovensko različico 
imena Božidar.3

Z njim v razredu sta bila Salvator Venosi, prijatelj in poznejši sodelavec na 
SLORI-ju v Kanalski dolini, ter pisatelj Pavel Maurensig, ta je ob vstopu 
Slovenije v EU v dnevniku La Repubblica objavil spomin na leta, preživeta 
v Gorici, ob meji, v Slovenskem dijaškem domu Simon Gregorčič, kamor je 
zahajal tudi Bratina.4

Njegov profesor italijanščine je bil Emil Doktorič, oče Aleša Doktoriča.
Nanj je vplival goriški duhovnik, pesnik in razgledan izobraženec Mirko 
Mazora, ki je zbiral v okviru Marijine kongregacije slovenske mlade v kr-
ščanskem, narodnem in obenem inovativnem duhu. Podrobne življenjske 
podatke je mogoče dobiti v geslu Primorskega slovenskega biografskega leksi-

2 Bratina, D. (1986). Essere insieme sloveni e italiani: la cosa non è difficile, semmai è solo 
affascinante. Il Territorio, 16/17, str. 9–12.
3 Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici za šolski leti 1952/53 
in 1953/54, str. 15.
Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici za šolsko leto 1954/55, 
str. 23. 
Izvestje državnih srednjih šol s slov. učnim jezikom v Gorici za šolska leta 1955/56, 
1956/57, 1957/58, 1958/59 in 1959/60.
4 Maurensig, P. (2004, 28. april). Quando ripenso a quel confine, La Repubblica, str. 37.
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kona (PSBL), ki ga je Joško Vetrih, Bratinov prijatelj in kolega v upravnem 
odboru goriškega Kulturnega doma, zapisal po njegovih osebnih podatkih.5 
Iz raznih pričevanj, brata Ivana, prijateljice iz otroških let Wande Velušček, 
prijatelja Sandra Scandolare, sina Vojka ter hčerk Majde in Mile, si ne mo-
rem povsem razložiti, zakaj se je po slovenski nižji srednji šoli leta 1956 
vpisal na italijanski znanstveni licej Duca degli Abruzzi v Gorici, čeprav 
je še kot mladenič imel jasno zavest o slovenski pripadnosti. Nekoč nam 
je v Kinoateljeju pripovedoval, kako ga je še kot osnovnošolca prizadelo 
izginotje »kar čez noč« več sošolcev, ki so zaradi t. i. optantstva morali za-
pustiti slovensko šolo in preiti na italijansko, ker so njihovi slovenski starši 
izbrali italijansko državljanstvo. Pomenljiv je tudi njegov spominski otroški 
»flashback«, skoraj filmski scenarij ali sociološki esej La domenica delle scope 
– Metle pometle mejo, ki je izšel dvojezično v reviji Isonzo-Soča leta 1994 in 
se ga dobi na spletu.6

Imel je izrazit smisel za matematiko, ob prirojeni naravnanosti za študij, 
analizo in interdisciplinarni pristop, zaskrbela pa ga je tudi grščina oziroma 
elitnost klasičnega liceja, zato se je verjetno odločil za študij na znanstvenem 
liceju in potem na fakulteti za strojništvo.
Leta na znanstvenem liceju Duca degli Abruzzi so bila leta globokega inte-
lektualnega dozorevanja in kulturne pestrosti, kot je leta 1996 sam Bratina 
zapisal v spisu In aula con Krusciov e Kennedy (V razredu s Hruščovom in 
Kennedyjem) za knjigo Eravamo studenti del Liceo... (Bili smo licejci...): »To 
so leta, v katerih se osebnost, čeprav je še iz ‘hrustanca’, že izpostavlja števil-
nim izkušnjam, ki bodo vplivale na celotno življenje, še posebno v jezikovno in 
etnično mešanem okolju, kot je naše. […] Mestna knjižnica je bila neposredno 
v bližini in tako nas je skupinica, ki je tja redno in rade volje zahajala, že zgo-
daj spoznala avtorje, kot so Joyce, Musil, Proust, pa tudi Freud in Marx, poleg 
seveda velikih filmskih avtorjev, kot so Dreyer, Bresson, Ford, Hawks, Ejzenštejn 
in Rossellini, do nastajajoče ‘nouvelle vague’, s katero so se srečevali najprej v 
univerzitetnem središču za kinematografijo (CUC – Centro universitario cine-

5 Vetrih, J. (1993). Bratina Darko (Diodato). V M. Jevnikar (ur.), Primorski slovenski 
biografski leksikon (knj. 4, str. 488-489). Gorica: Goriška Mohorjeva družba. Dostopno 
tudi na spletni strani www.slovenska-biografija.si.
6 Bratina, D. (1994). La domenica delle scope = Metle pometle mejo. Isonzo-Soča, 13, str. 
7-9.



matografico), nato pa še v Cineforumu.«7 To mi je potrdil tudi njegov licejski 
sošolec Mario Ascari, s katerim je Bratina sodeloval, ko je bil pristojni funkcio-
nar Občine Gorica za Nagrado Amidei.8

V šoli in za sošolce je bil Diodato. Tu je po zaslugi profesorja, don Guida Ma-
gheta, razvijal svoje zanimanje za filozofijo, branje klasikov, teorije in revij o 
filmu. S sošolci si je skušal ogledati vse filme, ki so jih vrteli v Gorici in čez mejo. 
To so bili jugoslovanski filmi, filmi z vzhoda in »prepovedani« filmi, Brigitte 
Bardot ali politični filmi, ki jih je odkrival s prijateljem Sandrom Scandolaro, 
tudi ljubiteljem in strokovnjakom za film, kolegom na univerzi v Trentu in 
življenjskim prijateljem. Sam Scandolara je to ganljivo opisal v spominskem 
zapisu La mappa del tesoro (Zemljevid zaklada) v dvojezični knjigi Perché 
non aspettiamo l’alba? / Zakaj ne bi počakali jutra?, ki jo je Kinoatelje posvetil 
svojemu ustanovitelju dva meseca po njegovi smrti leta 1997.9

V goriškem obdobju je obiskoval tudi Centro Stella Mattutina, ki ga je uprav-
ljal živahni jezuit Sergio M. Katunarich, poliedrični mentor številnih mladih 
bodočih talentov krajevne kulture in politike med koncem 50. in koncem 70. let 
prejšnjega stoletja. Njegova tovariša sta bila furlanski politik Giorgio Cavallo, s 
katerim sta tudi vpisala študij strojništva v Trstu, in Scandolara. Tu se je začelo 
njegovo spoznavanje kinematografije z analitičnim in dialektičnim pristopom, 
ki ga je predstavljal Cineforum. Pot in srž njegovega filmskega kulturnega delo-
vanja se je oblikovala skozi »cineforume« (filmske cikluse s skupinskim ogledom 
in pogovorom po filmu) v Stelli Mattutini in zavodu don Marzarija v Palači 
Vivante v Trstu, v kinodvorani Dolomiti v Trentu in v župniji Santa Maria 
delle Rose v Torinu ter drugod v tej piemontski pokrajini in nazadnje v Kultur-
nem domu v Gorici.
O tem, kako se je odločil za študij sociologije v Trentu, obstajata vsaj dve raz-
ličici, kot v filmu Rašomon režiserja Kurosawe. Najprej je vpisal strojništvo v 
Trstu, vendar ga študij ni potegnil. S Sandrom Scandolaro sta se v kraju Passo 
della Mendola v Tridentu udeležila poletnih predavanj Katoliške univerze iz 

7 Bratina, D. (1996). In aula con Krusciov e Kennedy. V G. Gasparini… idr. (ur.), 
Eravamo studenti del Liceo…: sessanta anni del Liceo Scientifico di Gorizia (str. 127–129). 
Monfalcone: Edizioni della Laguna.
8 Po pripovedovanju Maria Ascarija avtorju dne 30. 7. 2013 v Gorici.
9 Bratina, D. (1997). Perché non aspettiamo l’alba? = Zakaj ne bi počakali jutra?. Gorica: 
Kinoatelje.
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Milana, na njih so govorili o kinematografiji, o sredstvih javnega obveščanja z 
ozirom na socialno doktrino Cerkve. Sociolog Alberoni, ki je poučeval na ome-
njeni Katoliški univerzi, jima je odsvetoval, da bi šla v Trento, češ »da iz tega ne 
bo nič«. Vendar je msgr. Marzari, potem ko je izvedel, kdo bo sedel v kolegijski 
komisiji Inštituta za družbene vede v Trentu (tako se je imenoval ustanovni 
odbor), rekel Darku Bratini: »“Glej, ob takih ljudeh ne moreš zgrešiti; gotovo 
bo iz tega nastalo nekaj resnega”. Rekel bi, da je njegovo mnenje bilo odločilno... 
Torej, da sem postal sociolog, se moram najbrž zahvaliti don Marzariju.« Tako 
se je spominjal sam Bratina, ki je bil nekaj mesecev gost zavoda don Edoarda 
Marzarija v Trstu, ko je krožek Istria leta 1986 priredil srečanje o tem duhov-
niku in junaku tržaškega odporništva.10

Sandro Scandolara mi je marca 2013 povedal, da je na svojem klasičnem liceju 
Dante Alighieri iz Gorice videl letake, ki so promovirali akademsko novost, in 
da je s tem seznanil prijatelja.11

Drugi študenti ustanovnega prvega letnika sociologije leta 1962/63 v Trentu so 
za novo smer izvedeli od tridentinske pokrajinske uprave Bruna Kesslerja, ki je 
načrtno in uspešno pošiljala informacije; med njimi tudi prijatelj prof. Bruno 
Tellia, ki je prisoten na simpoziju.12

Mnogo je bilo napisanega o fakulteti za sociologijo v Trentu, predvsem zaradi 
dogodkov leta ‘68 in terorizma, medtem ko se je zgodovino prvih generacij di-
plomantov od leta 1966/67 bolj malo raziskovalo. Pogovoril sem se z nekateri-
mi, na primer Brunom Tellio, Albertom Franceschinijem, Guidom Gambetto, 
Antoniom Schizzerottom in Francescom Lorenzonijem; vsi so postali univer-
zitetni profesorji, razen »prvega diplomanta« Franceschinija, ki je sodeloval s 
Kesslerjem kot vodilni funkcionar v pokrajini Trento. Naj navedem nekaj imen 
iz seznamov spletne strani Il seme dell’utopia (Seme utopije) o diplomantih na 
sociologiji v Trentu do leta 1969/70: Anna Maria Boileau in Alberto Gasparini, 
ki sta bila duši ISIG-a, Inštituta za mednarodno sociologijo v Gorici, Marco Bo-
ato, Margherita Cagol, Renzo Gubert, Piergiorgio Rauzi in Mauro Rostagno.13

10 Bratina D. (1987). [Testimonianza]. V G. Botteri … idr., Per una ricerca su Don 
Edoardo Marzari (str. 23–26). Trst: Circolo di cultura istro-veneta Istria.
11 Po pripovedovanju Sandra Scandolare avtorju dne 15. 3. 2013 v Gorici.
12 Po pripovedovanju prof. Bruna Tellije avtorju dne 30. 7. 2013 na Univerzi v Vidmu.
13 Cataldi, M. (2015). Sociologia a Trento negli anni Sessanta. Pridobljeno 13. septembra 
2015 s spletne strani: www.ilsemedellutopia.blogspot.com.



Na začetku 60. let je bilo življenje v Trentu kot kampus; študentje, ki so pri-
hajali od daleč, so stanovali v univerzitetnem zavodu Vile Tambosi. Bratina in 
Scandolara sta bila z Renatom Curciom, ki je nato ustanovil Rdeče brigade, sta-
len tercet, pol resen, pol goliardičen, kot je pravil Scandolara. Bratina je vstopil 
v Organismo Rappresentativo Universitario Trentino (ORUT - Tridentinski 
univerzitetni reprezentančni organizem), ki je predstavljal levico in laike, med-
tem ko je bil Tellia za listo s katoliško usmeritvijo, in to njuno delovanje je bilo, 
vključno z zasedbo, pomembno za pravno priznanje fakultete in univerzitetne 
diplome iz sociologije. V zvezi s tem bi omenil še profesorja Schizzerotta, ki se 
spominja, da je Bratina že takrat stremel k dialogu in soočanju, kot da bi preiz-
kušal neke vrste predhodni »zgodovinski kompromis« med raznimi družbenimi 
komponentami; in ta značilnost ga bo vedno spremljala.14

V Trentu so poglabljali klasike, Tellia Vilfreda Pareta, Bratina pa Marxa. Bra-
tina je prijatelju ob poroki podaril zajetno zbirko Paretovih spisov. Tellia pa 
je Bratini ob njegovi poroki s kolegico Carmen Donini nekaj let prej podaril 
filmsko kamero Super8. Takrat se je pokazal Bratinov raznoliki talent: prirejal 
je univerzitetne cineforume, sodeloval pri vodenju državne Federacije italijan-
skih cineforumov (FIC), o čemer priča korespondenca z Bassottom, ki je skrbel 
za pravočasno dostavo kopij filmov z Beneškega bienala ali iz Rima v Trento. 
Sodeloval je kot predavatelj na državnih seminarjih FIC, pisal je za revijo Ci-
neforum in z imenom Diodato Bratina tudi za tridentinski časnik L’Adige, ki 
mu je urednikoval Flaminio Piccoli. Med prvimi v Italiji je za omenjeni dnev-
nik imel rubriko s televizijsko kritiko, ta je bila posvečena dvema takratnima 
postajama RAI.
V Trentu so sociologijo poučevali Braga, Barbano, Ferrarotti, Ardigò, Demarchi 
in Izzo, splošno in družbeno psihologijo pa Meschieri in Metelli; Barbieri je bil 
profesor ekonomske zgodovine, Andreatta in Romano Prodi ekonomije, Tentori 
kulturne antropologije. Tako Tellia kot Bratina sta zapustila Trento pred di-
plomo, leta 1966: prvi, ker je s pomočjo prof. Brage in italijansko-ameriškega 
sociologa Edgarja Borgatta dobil štipendijo za enoletni študij na Univerzi Wi-
sconsin, drugi pa, ker je s posredovanjem prof. Barbana dobil štipendijo CNR 
in odšel v Centro di ricerche sull’impresa e lo sviluppo (CeRIS), Center za razi-
14 Po pripovedovanju prof. Antonia Schizzerotta avtorju dne 28. 8. 2013 na Fundaciji 
Bruno Kessler v Trentu.
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skovanje podjetij in razvoj, v Torino.
Tu je Bratina delal tudi na Scuola di amministrazione industriale (SAI - Šola 
za industrijsko upravljanje) Federica Marie Ferrer-Pacces, predaval je sociolo-
gijo in sociologijo dela ter pisal za reviji Ratio in L’Impresa, ki ju je izdajal 
Ferrer-Pacces. V njiju so objavljali še drugi mladi uveljavljeni ekonomisti kot 
npr. Giovanni Zanetti, Gian Maria Gros-Pietro ter sociologa Giampaolo Fabris 
in Arnaldo Bagnasco, vsi Bratinovi kolegi na omenjeni prvi italijanski school 
of management, ki so jo leta 1968 poimenovali po Vittoriu Valletti. Visoka šola 
je bila vključena v univerzo, finančno so jo podpirale tovarna FIAT in druge 
torinske finančne ustanove, zato da bi izobraževala voditelje podjetij in bodoče 
podjetnike. Z Robertom Artiolijem, s katerim sta delila sobo do poroke, Giusep-
pejem Bonazzijem in Roso Barberis je sodeloval tudi pri Fundaciji Agnelli iz 
Torina. To je bila kovnica talentov in veliko raziskovalno središče za industrijski 
in družbeni razvoj v tistih letih. Bratina je bil tu angažiran kot sociolog pri 
Projektu Valletta, ki je bil posvečen izobrazbi podjetnikov po modelih Združe-
nih držav in podjetja Olivetti. Koordinator tega projekta je bil njegov tržaški 
prijatelj Giorgio De Marchi.15

Z revijo Cineforum je sodeloval še nekaj let ter v letih 1967 in 1968 začel do-
končno uporabljati slovensko ime Darko tako pri poučevanju ter raziskovanju 
kot za publicistično dejavnost. V glavnem je šlo za poročila o raziskavah, ki 
jih je opravljal med podjetniki, za kar navajam bibliografijo, ki jo je uredila 
Majda Bratina za publikacijo Inštituta Gramsci za Deželo FJK leta 2004, za 
posvet Darko Bratina: Progetto dialogo / Projekt za dialog, ki je bil v Gorici 
27. septembra 2002.16

Profesor Bagnasco je podčrtal prijateljski značaj v vseh njegovih družbenih od-
nosih.17

V Torinu je poleg vsakodnevnega zahajanja v kino, kar je delal vse življenje, 
deloval v raznih kulturnih okoljih, v skupinah Paola Gobettija in Centra Felice 
Balbo, tam je izražal svojo levičarsko, krščansko laično usmerjenost ter svoje 
intelektualno delo vzporejal z živimi vprašanji družbe in kulture. Obe njegovi 
15 Fioravanti, L. (1976). La fondazione Agnelli: cultura e potere nella strategia neo-
capitalistica italiana (str. 146-147). Rimini [etc.]: Guaraldi.
16 Iaschi, G. in Vecchiet R. (ur.) (2002). Darko Bratina: progetto dialogo/projekt za dialog. 
Trst: Istituto Gramsci del Friuli-Venezia Giulia.
17 Po pripovedovanju prof. Arnalda Bagnasca avtorju dne 12. 9. 2013 v Torinu.



dovršeni sociološki deli sta bili napisani v sodelovanju z avtorjema, ki sta bila 
sočasna in prav tako navdušena obiskovalca cineforuma: ekonomist Giovanni 
Zanetti je bil soavtor knjige L’impresa innovativa. Gruppi di ricerca e grup-
pi innovativi nell’industria italiana (Inovativno podjetje. Razvojne skupine in 
inovativne skupine v italijanski industriji, 1971), sociolog Alberto Martinelli 
pa knjige Gli imprenditori e la crisi. Ricerca sull’imprenditorialità a cura 
dell’IDOM (Podjetniki in kriza. Raziskava o podjetništvu, 1979).18

Sam Piero Fassino, bivši torinski župan, je bil njegov prijatelj filmofil v Torinu 
in nato tovariš v stranki v njegovi zadnji politični sezoni. Svoje ganljivo priče-
vanje je predstavil na pogrebni svečanosti v Gorici in nato izpričal še v avtobio-
grafski knjigi Per passione (Iz strasti, 2003).19

Od leta 1972 je Bratina poučeval ekonomsko sociologijo na Fakulteti za politič-
ne vede v Trstu, kjer so predmet uvedli posebej zanj, po posredovanju prijatelja 
Tellie, ki je bil tam zaposlen že nekaj let. Glede na to, da v Torinu ni bilo mož-
nosti za napredovanje in ker ga je univerzitetno delo v Trstu precej zaposlovalo, 
se je leta 1976 z ženo Carmen ter otroki Vojkom, Majdo in Milo, ki so se rodili 
v Torinu, dokončno vrnil v Gorico. Na univerzi v Trstu so bili njegovi kolegi 
Marcello Cherini, Emidio Sussi (Emidij Susič) in Raimondo Strassoldo, ki o 
njem piše v avtobiografski knjigi Quarant’anni di sociologia (Štirideset let so-
ciologije, 2007).20

Po povratku v Gorico se začne novo intenzivno življenje, ki se spet odvija na 
več ravneh: na tržaški univerzi in v povezanih strokovnih sredinah, v okviru 
ustanov in organizacij slovenske narodne skupnosti in tudi večinskih kul-
turno-političnih krogov FJK, v Gorici in Novi Gorici in v širšem osrednjem 
slovenskem, takrat še jugoslovanskem prostoru. Nastanek zgodbe o Kinoa-
teljeju leta 1977 je znan. Ko so že gradili Kulturni dom v Gorici, je Bratina 
dosegel pomembno preureditev načrta, tako da so leta 1981 otvorili nov 

18 Zanetti, G. in Bratina, D. (1978). L’impresa innovativa: gruppi di ricerca e gruppi 
innovativi nell’industria italiana. Torino: Impresa Edizioni.
19 Fassino, P. (1997), Perché non aspettiamo l’alba? = Zakaj ne bi počakali jutra?. V D. 
Bratina, Perché non aspettiamo l’alba? = Zakaj ne bi počakali jutra? (str. 4-5). Gorica: 
Kinoatelje. 
Fassino, P. (2003). Per passione. Milano: Rizzoli.
20 Strassoldo, R. (2007). Quarant’anni di sociologia: esperienze, persone, metodi, dati (str. 
183-190). Rim: Aracne.
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kulturni hram s kar tremi projekcijskimi dvoranami za prvo retrospektivo 
slovenskega filma. Filmske sezone društev Kinoateljeja in Piccolo cinefo-
rum, ki so se odprle celemu mestu, Film video monitor, pregledi slovenske-
ga filma po Italiji, Premio Amidei, družba Transmedia, projekt Kinemax in 
Mittelmonitor, vsa ta razvojna parabola se je posthumno razrasla v goriško 
Hišo filma – Palazzo del Cinema, v obmejno avdiovizualno zapisovanje Pri-
morske Anje Medved in Nadje Velušček, v »Zoranovo« uveljavitev v Benet-
kah in obetajo se nove razvojne klice ob priznanjih za filme mladega rodu 
Kinoateljeja.
Darko Bratina je deloval v vodstvih goriškega Kulturnega doma in v Slo-
venski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) na Goriškem in Tržaškem, v 
prijateljskih odnosih z Borisom Racetom, Darijem Zuppinom, Filibertom 
Benedetičem, Rudijem Pavšičem, Mirkom Primožičem in drugimi pred-
stavniki gospodarstva in kulture. Vnašal je v naš prostor inovacijske pristo-
pe družbene psihologije in sociološke analize, ki se jih je priučil. Na prve 
sestanke Kinoateljeja je prinašal filmske priročnike, a tudi fotokopije z os-
novami skupinske dinamike za zavestno in korektno vzpostavitev odnosov 
v skupini. Koristnost skupinske dinamike je omenjal na seminarju goriške 
SKGZ nekaj let pred smrtjo.21

To »posodabljanje« mu je priznaval celo Boris Pahor v Zalivu leta 1985.22 
Nazadnje je bil v odboru članov Kmečke banke Gorica, ko je nastopila ko-
misarska uprava.
Darko Bratina je bil tkalec odnosov tudi v italijanskih krogih, dejaven v 
Inštitutu Gramsci FJK skupaj z italijanistom Giuseppejem Petroniom, s kul-
turnim antropologom Carlom Tulliom Altanom in Romanom Vecchietom, 
ki je bil takrat tudi ravnatelj Javnega kulturnega večnamenskega centra s 
Tržiškega (Centro culturale pubblico polivalente del Monfalconese). Z njim 
in skupaj z Giorgiom Depangherjem, Karlom Černicem, Steliom Spadarom 
ter drugimi so zasnovali posebno številko revije Il Territorio o Slovencih v de-
želi FJK. Bil je soustanovitelj Skupine 85, z drugimi uglednimi italijanskimi 
in slovenskimi izobraženci in kulturniki.
V njegovi bibliografiji so zabeleženi teoretski prispevki o različnih temah, 

21 Rupel, A. (ur.) (1993). Posvet SKGZ. Gorica: SKGZ, Pokrajinski odbor.
22 Pahor, B. (1985). Zorijo pač počasi kakor nešplje. Zaliv, 1-4, str. 250.



od šolstva do prostorskih študij, od samoupravljanja do Benečije, od etnič-
no-manjšinskih vprašanj do zgodovinsko-socioloških našega in širšega pro- 
stora. Omeniti gre ploden intelektualni odnos z ustanoviteljem Slovenskega 
raziskovalnega inštituta (SLORI) Karlom Šiškovičem. Po njegovi smrti je 
tudi sprejel vodenje inštituta. SLORI je leta 1998, po smrti Darka Bratine, 
izdal zbornik Znanje, kultura, istovetnost, ki vsebuje njegove sociološke spise 
iz obdobja 1984-1995. Uredili so ga Emidij Susič, Milan Bufon in Aldo 
Rupel. Od vseh bi omenil spis Grad in vrtnica o sodelovanju in integraciji 
mest – dvojčic, Gorice in Nove Gorice, ter njegov Ethnos: Et Nos, uvod v 
razpravo na posvetu o Večjezičnosti na evropskih mejah leta 1995 v Trbižu, 
ki je v zborniku edini poseg v italijanščini. Vredno bi bilo prevesti še druge 
njegove spise ali vsaj antologijo njegovih izostrenih misli.23

Ti stiki so mu odprli pot v Slovenijo in tudi v krepitev slovenskega bese-
dnega zaklada. Ob vrnitvi v Gorico je bil z družino v gosteh pri prijatelju 
Savinu Joganu, politologu, in ženi Maci Jogan, sociologinji, najprej leta 
1975 in kasneje še večkrat. Tako je v neformalnih prijateljskih pogovorih 
spoznaval slovenske družbene razmere in navezal strokovne in prijateljske 
stike z razumniki, kot so bili sociologinja Inka Štrukelj in njen mož Jož-
ko Štrukelj (politik in gospodarstvenik) iz Nove Gorice, družboslovci Rudi 
Rizman, Veljko Rus in Miran Komac z Inštituta za narodnostna vprašanja 
ter prof. geografije na Univerzi v Ljubljani Vladimir Klemenčič. Bil je član 
uredniškega sveta revije Teorija in praksa. Redno se je udeleževal kongresov 
slovenskih sociologov. Nekateri so bili gostje na interdisciplinarnem tečaju 
za slovenske univerzitetnike iz FJK Slovis, ki ga je vodil v Slovenskem dija-
škem domu Srečko Kosovel v Trstu. Tu  so kot predavatelji gostovali ugledni 
italijanski kolegi, npr. prijatelj iz Torina, sociolog Arnaldo Bagnasco. Model 
takih seminarjev je prenesel iz torinske pedagoške izkušnje, kar je takratna 
SKGZ usvojila in vključila v kadrovski program za mlade, in ni v tem težko 
videti zasnove kasnejšega Slovenskega izobraževalnega konzorcija (Slov.I.K.), 
ki je nastal v okviru goriške finančne skupine KB1909 in drugih gospodar-
skih osebkov na pobudo enega njegovih učencev, Borisa Perica.
Pri filmskem povezovanju Gorice, Ljubljane in Italije so mu bili v oporo 
novogoriški prijatelji, »ekranovci« (sodelavci revije za film Ekran) Jože Dol-
23 Bratina, D. (1998). Ethnos: et nos. V D. Bratina, Znanje, kultura, istovetnost: zbornik 
(str. 47-50). Trst: SLORI.
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mark, Silvan Furlan, Toni Gomišček in Brane Kovič, pa tudi predstavniki 
Vibe filma Miran Ljubič, Miro Polanko in Bojan Štih, predsednik Društva 
slovenskih filmskih delavcev scenograf Mirko Lipužič, kritika Miha Brun 
in Sašo Schrott; s slednjim in Sandrom Scandolaro so leta 1981 priredili 
v Gorici prvo retrospektivo slovenskega filma in izdali istoimenski katalog 
Cinema sloveno 1948 – 1981 Slovenski film. Tu je bil še Andrej Mlakar, re-
žiser filma Zamejci, za katerega je Bratina napisal tekst. Omenjeno je bilo 
prijateljevanje: mladostna tovariša iz sveta filma, kritik in nekdanji ravnatelj 
beneškega festivala Giacomo Gambetti ter Bratinov asistent na torinski šoli 
SAI Beppe Valperga, sta mu pomagala pri poslednjem podvigu, organizaciji 
mednarodnega sejma avdiovizualne opreme Mittelmonitor ‘97, ki je bila 
namenjena širšemu srednje- in vzhodnoevropskemu prostoru.
Družil se je z jezikoslovci, kot sta bila Breda Pogorelec in Jože Toporišič, z 
zgodovinarko Milico Kacin – Wohinz, s sociolingvistko Majdo Kaučič – 
Baša, z evropskim poslancem Lojzetom Peterletom in s Petrom Kovačičem 
Peršinom, urednikom revije 2000. V Kinoateljeju je gostil Franceta Brenka, 
ki je poslovenil Zgodovino filma Georgesa Sadoula, in Evgena Bavčarja, s 
katerim se je seznanil ob predstavitvi »slovenskega Trsta« na razstavi Trou-
ver Trieste na polovici osemdesetih v Parizu. Aktivno je spremljal in preuče-
val, ob študiju del Edvarda Kardelja, Edvarda Kocbeka, Janeza Evangelista 
Kreka, Dušana Pirjevca, Jožeta Pučnika in sodelavcev Nove revije, temeljna 
reformna dogajanja in spremembe v Sloveniji v 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja. Nekatere sledi o tem so dokumentirane, vsekakor pa bo potrebna še 
poglobljena analiza tega Bratinovega dela.
V tej »skici« ne izpostavljam posebej njegove markantne vloge na podro-
čju filma, saj je zabeležena v knjigi Perché non aspettiamo l’alba - Zakaj ne 
bi počakali jutra? iz leta 1997, kot tudi ne prodorne politične kariere, ki 
ji je posvečen simpozij. Neizvoljen na evropskih volitvah leta 1984 kljub 
najvišjemu številu preferenc v deželi FJK (11 tisoč), si med letoma 1992 in 
1996 pridobi tri zaporedne volilne mandate v italijanskem senatu kot prvi 
goriški slovenski senator z glasovi vseh nacionalnih komponent t. i. »Brati-
novega okrožja«. Leta 1995 je bil z najširšo podporo parlamentarcev drugih 
strank vlagatelj in prvi podpisnik predloga zaščitnega zakona za Slovence 
v Italiji; akter svojstvene mednarodne vloge v pristojni senatni komisiji, v 
Srednjevropski pobudi (CEI - SEP), v raznih mednarodnih organih in v 



Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, na zasedanju katere se je pri Strasbo-
urgu, evropskem obmejnem mestu par excellence, njegova življenjska pot 
sunkovito in prezgodaj prekinila 23. septembra 1997, pri 55 letih starosti.
Pravi človeški in intelektualni portret najdemo v knjižnici Darka Bratine, v 
kateri sem zbiral podatke za svojo raziskavo. V arhivu sem našel povečano fo-
tokopijo časopisnega odrezka, ki očitno izraža njegovo delo in njegov program:
»Ko jezik umre, umre zadnji Catawba in še en jezik zapusti svet – opaža Times 
– na mrliškem seznamu, ki ga večina prezre. Izginotje jezika je kulturno osiro-
mašenje, ki boli ravno tako kot izumrtje živalske vrste ali še bolj, ker obstajajo 
milijoni živalskih vrst, jezikov pa je le 6 tisoč in polovica teh bo izginila v nas-
lednjem stoletju. Jezik zaobjema celotno bit naroda, ki ga govori, njegovo zgo-
dovino, njegov način življenja, njegove vrednote. Edina tolažba: Grmeči Rdeči 
Oblak je pred svojo smrtjo posnel nešteto kaset.«
Bilo bi lepo, da bi Bratinovo zapuščino katalogizirali in omogočili, da postane 
dostopna za javnost, kot je bilo že narejeno za filmski del, ki je na razpolago 
študentom in preučevalcem v Mediateki “Ugo Casiraghi” v njegovi Gorici, kjer 
je sedež univerze tudi po zaslugi vsestranskega prizadevanja tega univerzitetne-
ga profesorja sui generis, ki se je razdajal s svojimi številnimi talenti. Darko 
Bratina je bil aktiven bibliofil in je svojo sled pustil tudi v založništvu: spodbu-
dil je italijanski prevod klasika sociologije filma avtorja I. C. Jarvieja24, zbirke 
SLORI-ja za Založništvo tržaškega tiska in založbo Franco Angeli iz Milana, 
založniške pobude Kinoateljeja, »govorno« oziroma »ustno« revijo med Gorico 
in Novo Gorico Goriški lok, do nedokončanega izziva – obnove zgodovinske za-
ložbe Vallecchi. Njegova knjižnica obsega knjige klasične in kritične sociologije, 
človeških znanosti, filozofije in religije, italijanske in slovenske literature, izpo-
sojene knjige za preučevanje jugoslovanskega zapleta in nastajajočega evropskega 
arhipelaga, obsežen osebni material in dragocene rokopise. V videoteki so filmi, 
ki jih je posnel kot izrazit filmofil ali vizualni antropolog. Vse to je z veliko lju-
beznijo spravila in uredila žena Carmen Donini, tudi diplomantka sociologije 
v Trentu, ki je pri profesorju Ferrarottiju zagovarjala obširno nalogo o Davidu 
Riesmanu. Tam je tudi Bratinovo diplomsko delo, ki ga je napisal pod mentor-
stvom učitelja in prijatelja Filippa Barbana: Minoranze etniche. Un caso di 
analisi strutturale (Etnične manjšine. Primer strukturne analize). Delo, ki bi 
24 Bratina, D. (1997). Prefazione all’edizione italiana. V I. V. Jarvie, Una sociologia del 
cinema (str. 9-14). Milano: Franco Angeli. 
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bilo vredno objave, saj se s svojim metodološkim in kulturološkim pristopom na-
vezuje na klasično besedilo o diskriminaciji An american dilemma (Ameriška 
dilema, 1944) Gunnarja Myrdala in delo Social Theory and Social Structure 
(Socialna teorija in socialna struktura, 1949) Roberta Kinga Mertona. Delo, v 
katerem se v celoti odraža bodoči socialni in intelektualni inženir.25

25 Bratina D. (1967). Minoranze etniche: un caso di analisi strutturale. Diplomsko delo. 
Trento: Istituto Superiore di Studi Sociali.



Cristiano Degano, predsednik Novinarske zbornice v deželi FJK

Dober dan vsem. V veliko veselje mi je, da sem danes z vami in da lahko kot 
predsednik novinarske zbornice dežele Furlanije Julijske krajine počastim 
spomin na Darka Bratino. Čeprav sem ga spoznal le nekaj let, preden nas 
je zapustil, sva se večkrat srečala in zapletla v pogovor. Zelo dobro se še spo-
minjam tistega nesrečnega dne leta 1997, ko je Darko nenadoma odšel. V 
znak žalovanja je deželni svet prekinil zasedanje. Novica o Darkovi smrti je 
pretresla vse prisotne na seji. Danes smo zbrani na okrogli mizi, kjer bomo 
govorili o viziji Darka Bratine v sodobni politični praksi. Ni naključje, da 
so na današnjem dogodku prisotni Darkovi prijatelji in sodelavci, ki so ga 
nekaj časa spremljali na njegovi politični poti in se še danes ukvarjajo s 
politiko: Tamara Blažina, nekdanja županja in deželna svetnica, ki je zdaj 
senatorka v italijanskem parlamentu; Miloš Budin, nekdanji župan, nato 
podpredsednik Avtonomne dežele FJK, nazadnje pa poslanec in podsekre-
tar na ministrstvu za evropske zadeve in zunanjo trgovino v Prodijevi vladi; 
Giorgio Brandolin, nekdanji predsednik goriške pokrajine, poslanec v itali-
janskem parlamentu in deželni predsednik italijanske športne zveze CONI; 
ter Francesco Russo, senator Republike Italije, ki ni bil Bratinov sodelavec, 
temveč njegov študent. Besedo najprej predajam Tamari Blažina, ki je Darka 
Bratino spoznala na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI). Takrat je 
bil njegov ravnatelj, ona pa sodelavka. V zvezi z Darkovim političnim delo-
vanjem bi rad še enkrat poudaril zanimivost, ki je bila danes že omenjena. 
Leta 1995 je v italijanskem parlamentu predložil enega prvih predlogov za-
kona za zaščito slovenske manjšine v Italiji. Po dolgem odlašanju je bil zakon 
sprejet šele leta 2001. Žal je bilo takrat že prepozno, da bi Darko videl, kako 
je njegov predlog zakona postal državni zakon za zaščito manjšine.

VIZIJA DARKA BRATINE V SODOBNI POLITIČNI 
PRAKSI
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Tamara Blažina, poslanka Republike Italije

Dober dan tudi v mojem imenu in hvala organizatorjem za to priložnost. 
Darka sem spoznala v letih 1970/80 na Slovenskem raziskovalnem inštitu-
tu, tam sem bila zaposlena. Potem sta se najini poti stalno srečevali, saj sva 
sodelovala v SKGZ in isti politični opciji (tedaj levih demokratih). Ta je 
Darku omogočila, da je bil trikrat izvoljen za senatorja, meni in nekaterim 
drugim pa, da smo opravljali funkcijo parlamentarca. Priznanje in zaščita 
slovenske narodne skupnosti sta bila ena izmed osrednjih tem, ki se jim je 
Darko posvečal, in to na vseh ravneh, kjer je bil angažiran: v civilni družbi, 
profesionalno in nato tudi politično. Vprašanje je seveda povezano z vsemi 
drugimi, ki jim je sledil, tudi z vprašanjem meje. Ta je bila osrednja tema, 
okoli katere so se potem razvijale še preostale. Tudi ko je Darko govoril o 
manjšinah, je govoril o meji. Po njegovem mnenju je ta postavljena med 
državami, nekega območja pa ne opredeljuje etnično, saj ni mogoče, da bi 
meje določevale etnično čista območja. Uporabljal je izraz »purezza etnica« 
(po slovensko »etnična čistost«), čeprav mu ni bil všeč. Glede našega prosto-
ra, ki je večjezičen in  večkulturen, je bil prepričan, da potrebuje več pozor-
nosti, ključnega pomena pa je seveda vprašanje zaščite slovenske manjšine. 
Bil je prepričan, da je to notranje vprašanje italijanske republike, ki ga mora 
rešiti z lastno ustavo, še zlasti njenim 6. členom, ter nekaterimi evropskimi 
listinami. Absolutno je nasprotoval temu, da bi bile manjšine predmet ba-
rantanja med državami. To je poudarjal zlasti v letih, ko je Slovenija izrazila 
težnjo po osamosvojitvi. Večkrat je poudaril, da predstavlja kot državljan 
italijanske republike s slovensko identiteto neki most med državama. Bil 
je prepričan, da je Italija s svojo demokracijo poklicana, da reši problem 
zaščite slovenske manjšine, saj je ta bogastvo celotne države. Zaščita se ne 
bi izkazovala kot koncesija, ampak kot priznanje različnosti neke skupnosti, 
ki prav zato, ker je manjšinska, potrebuje posebno pozornost. Všeč mi je 
prispodoba, ki jo je Darko uporabljal, da je manjšina kot rastlina, ki je pod-
vržena izginotju, ki je ogrožena. Govoril je, da se v institucijah in politiki žal 
veliko več ljudi ukvarja z zaščito rastlin kot pa z zaščito ljudi v manjšinski 
skupnosti. Po njegovem mnenju bi bil zaščitni zakon trden institucionalni 
okvir in v sklopu tega predvsem garancija za ohranitev jezika in kulture. V 
tem smislu je leta 1993 prvič in nato še leta 1995 predstavil predlog zašči-



tnega zakona. V zadnjem mandatu se je ukvarjal s tem, da bi ga predstavil, a 
ga je prehitela smrt. Vedno je iskal najširšo podporo. Bil je prepričan, da za-
ščitni zakon ne more biti vsiljen temu teritoriju, če želi prispevati k norma-
lizaciji odnosov med skupnostma. Zato je iskal podporo in jo je leta 1995 
tudi imel. Žal mu ni uspelo, da bi spremljal odobritev zaščitnega zakona 
in normalizacijo odnosov, ki ni le posledica zaščitnega zakona, temveč tudi 
zgodovinskih dogodkov, ki so se odvijali vzporedno z Darkovim političnim 
delom: padec meje, Evropska skupnost (danes Evropska unija) itd. Ko je 
govoril o manjšinah, je vedno govoril o etnosu. S to besedo se je večkrat ig-
ral, tudi z njenim izvorom. Na to je imel zelo inovativne, sodobne poglede. 
Poudarjal je, da identiteta ni ena in ni dana enkrat za vselej, temveč je nekaj, 
kar se gradi, tudi na podlagi okolja, ki na to vpliva. Prav zaradi tega je bil 
z nekaterimi drugimi intelektualci precej kritičen do dogajanja in stanja na 
Južnem Tirolskem, v Gornjem Poadižju. Ko je govoril o identiteti, je upo-
rabljal zelo zanimivo prispodobo: identiteta je kot zdravje, zaveš se ga, ko 
ga ni več. Za manjšino je ta pojem zelo markanten, ker je njena identiteta 
ogrožena. Tistim, ki spadajo v večino, pa je ta pojem mogoče tuj, saj njihove 
identitete nihče ne ogroža. To, kar imamo danes – zaščitni zakon, normaliza-
cijo odnosov, sodelovanje med skupnostma, čezmejno sodelovanje – je tudi 
velika zasluga Darka Bratine. Verjetno bi še potrebovali ljudi, ki razmišljajo 
globalno in delujejo lokalno, kot je večkrat rekel Darko, ki je znal vnašati 
v razmišljanje svoje znanje in svojo daljnovidnost. Te daljnovidnosti večkrat 
nekateri v manjšini niso razumeli, kaj šele da bi sledili njegovim nasvetom, 
usmerjenim v prihodnost. V tisto prihodnost, ki je danes že realnost, a ni 
dana za vselej, saj se je treba zanjo nenehno truditi. Vse, kar nam je Darko 
zapustil, je še kako aktualno in po mojem mnenju ni treba ničesar spreme-
niti, saj nagovarja sodobnega človeka, zdajšnji čas ter tukajšnji prostor. Vsi 
skupaj bi morali z Darkom gledati dlje, tako prostorsko kot časovno.

Miloš Budin, bivši državni sekretar Vlade Republike Italije

Pri pregledu dela Darka Bratine moramo upoštevati evropsko perspektivo 
našega prostora, ki je bila po njegovem mnenju ključ za rešitev vprašanj 
istovetnosti manjšine ter vseh vprašanj, povezanih s slovenskim jezikom in 
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slovensko kulturo. Kot profesor sociologije je uporabljal osnove in kategori-
je, ki v politiki niso vedno v rabi. Razlikoval je med zaščito slovenske kulture 
in jezika – torej identitete – ter zaščito skupnosti; ta je zaprta in zaključena 
tvorba, medtem ko se jezik in kultura razvijata v času in prostoru prosto 
in svobodno. To je bil tudi eden od njegovih zelo aktualnih pristopov, če 
pomislimo, kako se je v teh 20. letih naša realnost, pa tudi naša narodno-
stna skupnost, spremenila. Dokaz velikanske spremembe, ki se je takrat že 
nakazovala, je naša šola, saj, kot vemo, več kot pol učencev in dijakov ni iz 
slovenskih družin, temveč je iz mešanih ali sploh neslovenskih družin. To 
kaže, kako pomembno je bilo, da je Darko načel vprašanje, ali naj govorimo 
o zaprti skupnosti ali o identiteti, ki ju določata jezik in kultura. Odločil se 
je za drugo možnost, kar je prišlo do izraza tudi pri njegovem pojmovanju 
zaščitnega zakona: zanj je bil to okviren dokument, ki ga morajo družba 
in institucije po potrebi dograjevati in spreminjati, ter predvsem skupek 
določb, ki željnim omogoča uživanje pravic ter jim jih ne vsiljuje vsevprek 
(najbrž se še marsikdo spominja, kako je zakon primerjal z vodnjakom, pri 
katerem si žejni natočijo vode).
Pomembna je seveda tudi dimenzija prostora. S tem mislimo na mejo, per-
spektivo EU, pri čemer je treba poudariti, da je Darko že razmišljal o teri-
torialni ali prostorski zavesti, ki presega posamezne narodne zavesti, tako da 
vključuje vse etnične zavesti tega teritorija. V tedanjih razmerah to ni bilo 
sprejeto in še danes ni, a mislim, da je to velik izziv za vse nas. V EU se je 
zgodila reintegracija prostora, ki ga je zgodovinsko ločila meja. Reintegra-
cija pa je povezana s krepitvijo enotnega prostora socialno, ekonomsko in 
kulturno. To je prvenstveni smisel graditve EU – sposobnost uresničevanja 
reintegracije našega prostora; mi vsi, na tej in na oni strani meje, prispevamo 
k graditvi EU. To so misli iz Darkove zapuščine. Zelo so pomembne, saj smo 
še vedno priča konfrontaciji dveh miselnih šol, dveh pristopov h konceptu 
EU: pristopa konfederativne EU in federativne EU. Na eni strani so tisti, 
ki pravijo, da zaprta državna meja bolje preprečuje konflikte v Evropi in 
vzdržuje mir, na drugi strani pa tisti, ki pravijo oziroma pravimo, da sta pra-
va rešitev za preprečevanje konfliktov odprta meja in oblikovanje enotnega 
čezmejnega prostora. Tu so še tisti, ki menijo, da je večje jamstvo za zaščito 
in obstoj etničnih identitet to, da so med sabo ločene, in oni, ki pravijo, da 
je obstoj identitet možno zagotoviti z graditvijo skupnega prostora, skupne-



ga evropskega demosa. Danes je ta konfrontacija različnih vizij graditve EU 
spet zelo živa, in to ne samo na vrhu, ampak tudi v t. i. bazi. Navsezadnje so 
aktualni katalonski dogodki prav to. Darko je marsikdaj govoril o tem, da je 
treba EU graditi prav z zbliževanjem ter s prepletanjem identitet, znanja in 
kultur. Pred letom 1989 je predstavil neko publikacijo, žal se ne spomnim 
avtorja, ki je vsebovala zemljevid bodoče Evrope. Na njem je bilo 60 ali 70 
držav namesto 40. Po njegovem je bila to perspektiva, a se je hkrati spraše-
val, ali je prava oziroma kako se bodo te države oblikovale. Ker če se bodo 
oblikovale, tako kot so se nacionalne države, bomo s tem razmnoževanjem 
držav in državic nazadovali in ne napredovali, ljudi in skupnosti bomo loče-
vali in ne približevali druge drugim.
Darko Bratina je vztrajal pri potrebi po študiju in znanju, kar je sploh ozna-
čevalo njegovo delo znotraj manjšine in tudi nasploh. Zanj je bilo to nujno 
tudi v pristopu k politiki in kateremukoli družbenemu delu. To je njegova 
zares pomembna zapuščina in lahko rečemo, da jo SLORI nadaljuje. Vpra-
šanje je, kako se ta pristop iz SLORI-ja pretaka in širi v druge realnosti or-
ganizirane manjšine ter v kakšni meri je prisoten v naši družbi in v celotnem 
prostoru, kjer živimo.

Giorgio Brandolin, poslanec Republike Italije

Najprej bi se rad zahvalil prijateljem iz društva Kinoatelje za vabilo k sodelo-
vanju in za organizacijo tega dogodka. Darka sem spoznal, ko sem s Stranko 
levih demokratov kandidiral najprej za Deželo FJK, nato pa za italijanski se-
nat. Sam se takrat še nisem ukvarjal s politiko. Ko je decembra 1996 Stranka 
levih demokratov izgubila svojega kandidata za pokrajinskega predsednika, 
me je vodstvo stranke na pokrajinski ravni vprašalo, ali bi kandidiral za 
predsednika Goriške pokrajine. Darko se s to potezo ni strinjal, to vem za-
gotovo, saj sva se o tem tudi pogovorila. V mislih je imel druge kandidate, 
zlasti enega, o katerem je menil, da ima dobre možnosti za zmago. Ljudje se 
navadno ne spomnijo dogodkov izpred enega meseca, kaj šele tistega, ki se je 
zgodilo pred petindvajsetimi leti. Marsikaj utone v pozabo. A vendar naj vas 
spomnim, da je bil prvi levičarski predsednik Goriške pokrajine izvoljen leta 
1998 iz vrst koalicije Oljke. Moja prva izkušnja v politiki sega v leto 1995, 
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ko sem bil dejaven v odborih za Oljko in sem tako tudi sam v manjši meri 
prispeval k uspehu te stranke. Spomnim se, kako sem prvič vstopil v Dar-
kovo pisarno. Takrat je vodstvo stranke ravno potrdilo mojo kandidaturo 
za predsednika Goriške pokrajine. Najprej je bilo vzdušje med nama precej 
napeto, najverjetneje zaradi mojega značaja. Kmalu sva se nekoliko sprostila 
in zapletla v pogovor. Doma še vedno hranim listek, na katerega je Darko 
narisal vrsto množic, da bi mi obrazložil, kaj pomeni »mejna točka«. Takrat 
se mi je porodila zamisel, ki je bila sad mojih osebnih in delovnih izkušenj. 
Dojel sem, da potrebujemo več sodelovanja med Italijo in Slovenijo, med 
Gorico in Novo Gorico. Bilo je samoumevno in povsem naravno. Darko je 
na listek narisal tri množice: Goriško pokrajino z zaledjem Cervignana (zanj 
je bila to neločljiva enota), Soško dolino in Vipavsko dolino. Potrebovali 
smo sredstva za izgradnjo območja, ki mu mnogi pravijo Goriška.
To je pravi mikrokozmos, v katerem so od nekdaj sobivale, še danes sobiva-
jo in bodo tudi v prihodnje sobivale različne kulture (furlanska, slovenska, 
italijanska in nemška, ki je že takrat izumirala). Razmišljali smo, kako bi 
lahko zabrisali mejo in premostili ovire za čezmejno sodelovanje. Marsik-
do je bil prepričan, da so ovire nepremostljive. Sam sem doma iz Tržiča in 
sem to problematiko dobro poznal iz osebnih izkušenj. Moja mama je bila 
šivilja. Stanovali smo v Staranzanu in mama je svoje stranke sprejemala na 
domu, kot je bilo nekoč v navadi. K nam so prihajale stranke, ki so govo-
rile bizjaško narečje, furlanščino, italijanščino in tudi slovenščino. Veliko 
slovenskih besed sem se naučil od strank, ki niso govorile drugih jezikov. 
Kljub jezikovnim oviram smo se razumeli in stranke so vselej dobile naro-
čena oblačila. Ko sem se začel ukvarjati s športom, sem še bolje spoznal slo-
vensko narodno skupnost v Italiji. Zdela se mi je nekaj povsem naravnega. 
Prav s spoznavanjem drugega jezika in kulture sem dojel, da je čezmejno 
sodelovanje ključnega pomena. Spomnim se še drugega dogodka. Ko sem 
kandidiral za predsednika Goriške pokrajine, sem v politični program, ki 
sva ga oblikovala z Bratino, na prvo mesto uvrstil čezmejno sodelovanje. 
Spomnim se, kako je član Stranka levih demokratov demokratov iz okolice 
Tržiča nasprotoval mojemu videnju. Rekel mi je, da ne razumem nič. Bil 
je namreč prepričan, da kandidat za predsednika Goriške pokrajine, ki na 
prvo mesto svojega programa uvrsti čezmejno sodelovanje, ne bo prejel niti 
enega glasu. Pomislite, da je ta oseba še vedno dejavna v politiki. Jaz sem bil 



prepričan v svoj prav. Ko sem bil izvoljen za predsednika Goriške pokrajine, 
je bil Darko že senator in je poznal veliko osebnosti iz prve Prodijeve vlade. 
Kmalu po moji izvolitvi sva z Darkom povabila v Gorico številne ministre 
in državne sekretarje. Na sestankih smo se pogovarjali predvsem o šolstvu in 
goriški bolnišnici.
Spomnim se, da smo se z uglednimi gosti peljali od Šempetra do Gorice in 
Nove Gorice, da bi jim pokazali, kje stojita bolnišnici in kako nesmiselno je 
imeti dve bolnišnici na tako kratki razdalji, eno na vsaki strani meje.
Državni sekretar za zdravstvo je celo predlagal, da bi zgradili tunel ali via-
dukt in tako povezali goriško in novogoriško bolnišnico. Predočil nam je še 
marsikatero ekstravagantno rešitev. Z Bratino sva si zamislila in nato tudi 
organizirala sestanek pokrajinskega sveta v prostorih evropskih institucij v 
Bruslju. Da, bili smo celo v Bruslju in tudi tam smo izdelali marsikateri 
načrt. Najprej smo povabili k sodelovanju Darkove prijatelje. Nekateri od 
njih so danes med nami. Želeli smo pospešiti čezmejno sodelovanje. V ta 
namen si je skupina ljudi zamislila čezmejno tehnološko in gospodarsko 
središče. Spomnim se, kako smo se pred sedemnajstimi ali osemnajstimi leti 
srečevali v casinoju Perla. To lokacijo smo izbrali iz preprostega razloga, ker 
je bil casino edina stavba v Gorici in Novi Gorici, kjer je bilo poskrbljeno 
za simultano tolmačenje. S tem želim povedati, da smo bili v tistih časih 
navdušeni nad vsem, kar smo počeli. Na tem območju smo celo skušali 
uresničiti nekatere načrte, ki mi jih je Darko zaupal v osmih mesecih naji-
nega sodelovanja in svojevrstnega prijateljstva. Že takrat sem bil prepričan, 
da bosta Gorica in Nova Gorica postali laboratorij evropskega kova, in v to 
verjamem še danes. Ko smo se s Ceccottijem, Bolzonellom, Brancatijem 
(takrat novoizvoljenim goriškim županom) sestali z deželnim predsednikom 
Riccardom Illyjem, nas je ta vprašal: »Kakšni so vaši dolgoročni načrti za 
Pordenone, Gorico in Videm, torej za mesta, od koder prihajate?« Odvrnil 
sem mu, da si želim, da bi moje mesto postalo nekakšen laboratorij za sode-
lovanje na evropski ravni. Ne vem, ali smo v Gorici in Novi Gorici docela 
izkoristili to priložnost. Najverjetneje nam ni uspelo. Na srečo je Evropa 
prispevala k vsesplošni odprtosti. Menim, da se moramo na tem obmejnem 
območju še potruditi, da udejanjimo Darkove sanje, vizijo in cilje. Prepri-
čan sem, da je EZTS nadvse učinkovito sredstvo za to, vendar menim, da 
bi morali z uresničljivim projektom dokazati, da gre za res koristno orodje. 
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Dober primer čezmejnega sodelovanja je tudi avtobusna povezava med Go-
rico in Novo Gorico. Pravzaprav ne vem, ali še obstaja. Njeno načrtovanje 
je bilo zelo zapleteno, saj je bilo treba med drugim upoštevati delovni čas 
mejnih prehodov druge kategorije. Danes mejnih prehodov prve in druge 
kategorije ni več. Ko pomislim na Darkove množice, k zasnovi katerih sem 
v manjši meri prispeval tudi sam, se sprašujem, ali smo največjo množico že 
uresničili ali jo še bomo. Govorniki, ki so danes spregovorili pred mano, so 
že poudarili, da zdaj živimo v popolnoma drugačnih okoliščinah. Opažam, 
da so ljudje na vodilnih položajih vse manj kulturni, vse manj so sposobni 
globljega razmišljanja. Tudi sam menda nisem nič boljši od njih. Menim, 
da je ta trend nadvse skrb vzbujajoč. Danes se ljudje zanimajo predvsem za 
lahko uresničljive projekte in sledijo populističnim parolam. To velja tudi 
za našo pokrajino. Zaradi mojega odziva na dogodke v zvezi z migranti v 
Gradežu so me mnogi hudo zmerjali na družabnih omrežjih. Med ljudmi, 
ki so me ostro kritizirali, je bilo tudi nekaj članov Demokratske stranke. 
Nekateri, pravzaprav mnogi politiki in zaposleni v javni upravi, niso več 
sposobni poglobljenega razmišljanja, temveč le slepo sledijo politikom, ki 
so v tistem trenutku v ospredju dogajanja. To velja tudi za naše območje in 
za naše ljudi. Iskreno obžalujem, da se take stvari dogajajo. Nekoč smo imeli 
ambiciozne načrte za to območje, sedanje stanje pa vzbuja skrb. Pomislimo 
le na odločitve nove občinske uprave v Tržiču. Menim, da Evropa, ki smo 
jo zgradili, ni nekaj samoumevnega. Na nas je, da ohranimo vrednote, na 
katerih sloni Evropska unija, in jih po svojih močeh udejanjimo v svojem 
vsakdanjiku. Želim si, da bi Evropa postajala vse močnejša in da bi imela 
vse več pristojnosti pri odločanju. Težave, s katerimi se srečujemo, je namreč 
treba preučiti in reševati znotraj širše skupnosti. V mislih imam neprijetne 
dogodke, ki so se zgodili v Gradežu, pa tudi veliko drugih incidentov. V 
zadnjih letih se nestrpnost stopnjuje, zato bo v prihodnje vse več tovrstnih 
incidentov. Srčno upam, da se bodo znali predstavniki stranke, ki jo zasto-
pam skupaj s številnimi osebami, ki so danes med nami, pravočasno odzvati 
na probleme, s katerimi se srečujemo, in jih učinkovito rešiti ter da ne bodo 
le slepo verjeli populizmu, ki je povzročil veliko škode tako v naši državi 
kot v Evropi nasploh. Nadejam se, da nas bo ta posvet, namenjen Darku in 
njegovemu razmišljanju, spodbudil k oblikovanju skupne vizije, ki nam bo 
pomagala reševati težave, s katerimi se srečujemo.



Francesco Russo, senator Republike Italije

Dober dan vsem. Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem tega dogodka: 
Kinoateljeju, SLORI-ju in obema univerzama. Na eni od univerz sem di-
plomiral, na drugi pa poučujem.
Zelo sem vesel, da sem lahko danes tukaj, in v veliko čast mi je, da lahko 
z vami delim svoje spomine na tako pomembno osebnost v zgodovini naše 
dežele.
Priznam, da sem tudi nekoliko ganjen. Svoje razmišljanje bi rad začel z avto-
biografskim podatkom, ki ga je prej omenil Cristiano Degano in bo morda 
pojasnil, zakaj danes sedim pri tem omizju. Nisem namreč niti Goričan niti 
Slovenec in ne pripadam Darkovi generaciji. Prepričan sem, da se vsi dobro 
spomnite svojega prvega univerzitetnega izpita. Moj spomin na prvi izpit je 
še izredno živ. To je bil izpit iz splošne sociologije na fakulteti za politične 
vede, ki je takrat imela zelo dober kader profesorjev in sodelavcev. Šlo je za 
celo generacijo strokovnjakov, ki so jim še danes stotine študentov hvaležne 
za njihovo razpoložljivost in številne popoldneve, ki so jih preživeli z nami v 
vlogi mentorjev. Tisto neponovljivo akademsko leto se je zapisalo v zgodo-
vino Inštituta za mednarodno sociologijo.
Spomnim se predavalnice in velike množice ljudi (med njimi je bilo veliko 
kadilcev), predvsem pa karizmatičnega profesorja Bratine. Odlična ocena, s 
katero sem izdelal izpit pri njem, je zaznamovala začetek moje akademske 
poti. Takrat si sploh nisem mogel predstavljati, da bo akademski svet postal 
tako pomemben del mojega življenja.
Nekaj let zatem je bil Bratina v zelo težkem obdobju izvoljen v italijanski 
senat za dva kratka, a nadvse pomembna mandata. To je bil zgodovinski 
trenutek na političnem prizorišču, pa ne samo za italijanske demokrate, ki 
so prišli v vlado z Oljko Romana Prodija. Takrat je Italiji namreč vladal pra-
vi dream team zelo uglednih osebnosti: Carlo Azeglio Ciampi, Beniamino 
Andreatta, Giorgio Napolitano in Antonio Maccanico. To obdobje je bilo 
polno upov in perspektivno. Zaznamovala so ga prizadevanja za ponovni 
vzpon države, ki nam je bila takrat zelo pri srcu, zato smo tudi marsikaj 
naredili zanjo, žal pa so politiki na državni ravni le deloma uresničili svoje 
obljube. Drugi avtobiografski podatek, ki ga bom vključil v svojo pripo-
ved, je iz obdobja tretje Bratinove volilne kampanje za izvolitev v italijanski 
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parlament, ko sva se spet srečala, pa čeprav le bežno. Takrat sem prvič kan-
didiral na Prodijevi listi in le za las nisem bil izvoljen. Zdaj lahko rečem, 
da se je vse izteklo na najboljši način. Z Bratino sva se ob tisti priložnosti 
videla v Gorici. Oba sva bila zelo zasedena z volilno kampanjo, ravno tako 
kot Mario Prestamburgo, ki je v tistem času zaključil svoj mandat v vladi 
Lamberta Dinija.
Z Darkom pravzaprav nisem imel drugih osebnih stikov, vendar je, o tem 
ne dvomim, odločilno vplival name in na moje delo v vlogi parlamentarca. 
Njegove izkušnje in zgled so danes – in današnji dogodek nakazuje, da bodo 
tudi v prihodnje – njegova najpomembnejša zapuščina, predvsem za tiste, 
ki politiko, znanost in izobraževanje novih generacij še vedno dojemajo kot 
služenje skupnosti. Kadar pomislim na Darka Bratino, ne pomislim le na 
osebo, temveč tudi na vzornika, ki nam je še vedno lahko za zgled.
Ko je bil Bratina že parlamentarec, sem bil še zelo mlad navdušenec nad 
politiko in sem v vlogi opazovalca spremljal zgodovinske dogodke. V mislih 
imam na primer škandal Tangentopoli, začetek Druge republike, uvedbo 
evra in širitev Evrope. V tistih letih sem imel srečo, da sem znal krasti z očmi 
ter sem se marsičesa naučil s poslušanjem in opazovanjem drugega velikega 
akademika, ki se je prav tako kot Darko ukvarjal s politiko. To je bil Nino 
Andreatta, večkratni minister in ustanovitelj Oljke. Andreatta je pogosto za-
hajal v naše kraje. To območje je dobro poznal iz političnih razlogov, pa tudi 
zato, ker se je poročil z dekletom z našega konca. Tako Bratina kot Andreatta 
sta bila profesorja in senatorja. Čeprav sta bila zelo različna, si upam trditi, 
da sta si bila v določenem kontekstu zelo podobna. Podobno kot številne 
druge osebnosti iz tistega obdobja sta živ primer »dobrega politika«. Ne 
pozabimo, da v politiki deluje veliko več sposobnih in veščih ljudi, kot nas 
želijo prepričati mediji.
Bratina in Andreatta sta bila predstavnika generacije, ki se s politiko ni ni-
koli ukvarjala naključno, zgolj zato, da bi napredovala na poklicni poti. Pri-
padniki te generacije so v javnih ustanovah delovali odločno in požrtvovalno 
tako v svojem poklicu kot na znanstvenem področju. Bili so motivirani in 
so znali priti stvarem do dna. Kot pogosto razlagam svojim študentom, jim 
je prav zaradi tega uspelo spremeniti politiko v ugleden in zaupanja vreden 
poklic. To so posamezniki, ki so se s politiko začeli ukvarjati iz navdušenja. 
Bili so strokovnjaki, ki so neposredno spremljali dogajanje na državni ravni, 



obenem pa poznali specifične potrebe in posebnosti lokalnih skupnosti.
Predstavniki te generacije so bili zagovorniki družbenega modela, ki še zdaleč 
ni bil improviziran. Podrobno so ga preučili in se vanj poglobili, pri čemer 
jim ni bilo mar za javnomnenjske raziskave, pogovorne oddaje ali besediče-
nje na televiziji. Njihova kulturna identiteta je imela trdne korenine. To so 
bile etično neoporečne in nadvse premočrtne osebe, drznil bi si celo reči, da 
so bile duhovno trdne, odlikovale so se po svoji odprtosti in neposrednosti. 
Če pogledamo Darkove fotografije iz obdobja, ko še ni bil dejaven v politiki, 
nam že njegov izraz na njih pove, da gre za nadvse odprtega in sočutnega 
človeka. Podoben izraz opazimo na obrazih številnih sorodno mislečih posa-
meznikov, od katerih se je Darko veliko naučil. Ti ljudje so bili prepričani, 
da je dialog z mladimi ključnega pomena. Čeprav so bili ugledne osebnosti 
z dobrimi službami, pravi strokovnjaki na političnem področju, so se dobro 
zavedali, kako pomembno je ohranjati trdne vezi z lokalnimi skupnostmi in 
s posamezniki, ki jih sestavljajo. Nekateri smo res imeli veliko srečo, da smo 
lahko sodelovali s takimi osebnostmi, razpetimi med akademskim svetom in 
delom »na terenu«. Njihovo delovanje je vodilo do političnih dejanj, ki niso 
bila nikoli sama sebi namen.
Nikoli niso nastala kot neposreden odziv na novice v časopisju, temveč so 
bila vselej odraz višjih ciljev.
Ko po tolikih letih spet prebiramo Darkove prispevke in poslušamo njegove 
besede, nas vsakokrat preseneti daljnovidnost njegovih izjav izpred dveh de-
setletij. Njegovo razmišljanje je še danes nadvse aktualno. Na tem mestu bi 
rad nagovoril predvsem mlade: nikar ne mislite, da se nam je nekoč godilo 
bolje kot danes. Danes je politično delovanje omejeno na uporabo pamet-
nih telefonov, ki so nas povsem zasvojili, na poročanje tiskovnih agencij in 
tvite. Silvio Berlusconi nam je v 90. letih prejšnjega stoletja s svojo politiko 
televizijskih oglasov in stresanjem šal iz rokava vsakih petnajst sekund doka-
zoval, da televizija ponuja neskončno priložnosti, vemo pa, da lahko naredi 
tudi veliko škode.
Mediji so že takrat skušali pritegniti pozornost gledalcev z efektnimi sloga-
ni in kričečimi časopisnimi naslovi. Ko pa preberemo Bratinove posege v 
senatu, nam postane takoj jasno, da so bile njegove ambicije drugačne. Za-
pletenih misli ni izražal zgolj v univerzitetnih predavalnicah, znal jih je tudi 
prikrojiti politiki. Svoje misli je nato oblikoval v politično vizijo. 24. maja 
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1995 je v zelo lepem prispevku o Maastrichtski pogodbi z veliko naklonje-
nostjo govoril o Evropi. Dejal je, da je Evropa pravzaprav kraj, »kjer smo vsi 
med sabo v sorodu, a se ne poznamo dovolj dobro«.
Menil je, da je evropska celina od nekdaj podobna bloku, v katerem se sta-
novalci nenehno prepirajo, naš cilj pa je, da ta blok spremenimo v prije-
ten in miren skupni dom. Darko je v svojem govoru načenjal tematike, ki 
so še vedno zelo pomembne. Tu mislim predvsem na usklajevanje različnih 
politik: politike za zunanje zadeve, varnostne politike, pravosodne politike 
itd. Vsi vemo, da je tovrstno usklajevanje še danes nadvse aktualno in da o 
njem razpravljajo na evropski ravni, danes morda še bolj kot pred dvajse-
timi leti. Dovolj je, da pomislimo na priseljensko in varnostno politiko, ki 
nam ju še ni uspelo vključiti v skupno zunanjepolitično strategijo. Bratina 
je takrat omenil tudi manjšinsko problematiko. Danes lahko govorimo o 
Evropski uniji kot o zvezi več manjšin. Če pomislimo na nedavne dogodke 
v Kataloniji, nam takoj postane jasno, da so teme, ki jih je Darko načel v 
svojem govoru, karseda aktualne. Pozival je k utrjevanju vezi med manjši-
nami, saj je verjel, da bi bila tako Evropa bogatejša. Zatrjeval je, da Evropo 
lahko obravnavamo na dva načina: »Evropa je lahko večplastna zveza, ki 
jo sestavljajo različni ethnosi, ali pa standardizirana tvorba, ki sledi togim 
jakobinskim predpisom.« Pomislimo na primer na sedanje razprave o var-
čevalnih ukrepih. Nedvomno tvegamo, da bomo izjemno raznoliko krajino 
spremenili v puščavo. To je tudi srčika prečudovitih sanj »naših očetov«, ki 
so znali evropsko celino spremeniti iz stoletnega bojnega prizorišča v nadvse 
uspešno mednarodno zvezo, ki stotinam milijonov ljudi omogoča, da živijo 
v miru, in zagotavlja gospodarski razvoj. Pazimo, da ne bomo razvrednotili 
tega dragocenega daru.
Za zaključek bi rad omenil še Darkov govor ob zaupnici Prodijevi vladi 
dne 24. maja 1996. Že samo dejstvo, da je imel govor v parlamentu na 
dan glasovanja o zaupnici, je dokaz, da je bil avtoriteta, saj nimajo vsi take 
priložnosti. Njegov govor omenjam iz dveh razlogov. Najprej zaradi glavne 
teme, ki jo je obravnaval, namreč italijanske severno-vzhodne regije. S tem 
govorom je dokazal, da je resnično popoln in vsestranski politik, ki ne ustre-
za stereotipu politika z obmejnega območja, ki se le občasno zavzema za pra-
vice manjšine (opravičujem se, če nekoliko posplošujem). Vsi, ki ste danes 
pripovedovali o Darkovi življenjski, politični in poklicni poti, ste izjavili, da 



je bil pravi Evropejec z zelo širokim obzorjem. Tudi sam sem ga opisal kot 
politika, ki se je zavzemal za pravice skupnosti, iz katere je izhajal, obenem 
pa je prerastel vlogo predstavnika slovenske narodne skupnosti. Menim, da 
Darko ni nikoli bil »manjšinski senator«, marsikateri drug politik slovenske 
narodnosti pa se je le s težavo ognil tej vlogi. Tudi zaradi tega je Darkov zgled 
neprecenljiv.
Darko je v svojem govoru predstavil tudi načrte za našo regijo. Dejal je, da 
»naše območje potrebuje postopno in pravočasno preobrazbo, da bi se lahko 
izognilo zapletom v trenutku, ko meja ne bo več pomembna. Postavljanje 
meja je težavna naloga; če pa prebivalci obmejnih območij ne navežejo tes-
nih medsebojnih stikov, je tudi rušenje meja težavno«. Menim, da je napočil 
čas, da pospešimo sodelovanje v Julijski krajini in si zastavimo skupne cilje 
na podlagi skupnih kulturnih, zgodovinskih, gospodarskih in logističnih 
značilnosti. Če bomo nastopali enotno, bo to področje nedvomno imelo 
pomembnejšo vlogo. Jezikovno raznoliko metropolitansko območje Julij-
ske krajine, ki ima letališče in razvejano logistično omrežje med Tržičem in 
Trstom, namreč na evropski ravni ponuja veliko priložnosti za plodno sode-
lovanje znotraj povezane obmejne skupnosti. Zares lahko postane laborato-
rij za preizkušanje raznovrstnih inovativnih strategij, kot je omenil Giorgio 
Brandolin. V mislih imam laboratorij, ki bo enkrat za vselej prekoračil meje, 
ki so v dvajsetem stoletju v tej regiji pustile vidne brazgotine.
Ti kraji bi resnično lahko postali primer dobrih praks v Evropi, ki se bo v 
naslednjih letih znašla pred pomembnimi odločitvami in bo morala spreje-
mati daljnosežne ukrepe ter si zastavljati ambiciozne cilje. Menim, da lahko 
naslov Zaupati čez mejo razumemo kot spodbudo k podrobni analizi razpo-
ložljivih sredstev. Mednje sodi na primer Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje (EZTS), ki ga je omenil novogoriški župan, pa tudi EZTS, ki 
Tržič povezuje s Trstom, Koprom in še bolj oddaljenimi mesti. V Evropi je 
tovrstnih zgodb o uspehu veliko. Pomislimo, na primer, na evrometropoli-
tansko območje mesta Lille, ki je nastalo s ciljem čezmejnega sodelovanja. 
Projekt želi biti dokaz, da je Evropa pripravljena investirati v premoščanje 
ovir in da si prizadeva razumeti, kako lahko premostimo notranja nesoglasja 
med deželami ter se odpremo pomembnejšim razsežnostim.
Daljnosežnih načrtov nas torej ne sme biti strah, saj imamo na voljo pot-
rebna sredstva. Pri tem naj nam bo v spodbudo veliki nauk naših »očetov« 
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kakor tudi njihova zapuščina na človeškem, družbenem, znanstvenem in 
filozofskem področju. Zgledujmo se po osebah, kot je bil Bratina: znal je 
razmišljati nekonvencionalno in nas je vabil, da razmišljamo daljnosežno ter 
se osredotočimo na vse, kar nas združuje, ne pa na to, kar nas dela drugačne. 
S tovrstnim razmišljanjem je marsikdaj tvegal, da si nakoplje neodobrava-
nje, a vendar je tudi njegov pristop del njegove zapuščine. Na nas je, da 
to zapuščino predamo prihodnjim rodovom, jo posodobimo in s pridom 
uporabimo, zlasti z mladimi in za mlade.



Cristiano Degano, predsednik Novinarske zbornice v deželi FJK

Spomnili smo se Bratinovega političnega delovanja, njegovega profesorske-
ga poklica in njegovega odnosa s sodelavci. Drugi del današnjega srečanja 
namenjamo Darkovi intelektualni zapuščini na področju družbenih ved. 
Davorin Devetak, eden od ustanoviteljev Kinoateljeja, ki je pod Bratino-
vim mentorstvom diplomiral na univerzi v Trstu, je že predstavil njegovo ži-
vljenjsko pot. Preidimo torej k drugemu delu današnjega srečanja in prisluh-
nimo spominom Bruna Tellie, sociologa in nekdanjega profesorja na tržaški 
in videmski univerzi ter so-avtorja raziskave o kulturnih ustanovah v Trstu, 
ki jo je napisal skupaj z Bratino. Naročnik raziskave je bil takratni tržaški 
pokrajinski odbornik Stelio Spadaro.

Bruno Tellia, sociolog, bivši profesor na Univerzi v Vidmu

Z Darkom Bratino sva bila leta 1962 med prvimi študenti nove študijske 
smeri sociologije v Trentu. Takrat sva se tudi spoznala, najin prvi stik pa je 
bil nekoliko nenavaden. Spomnim se, kako je Bratina razlagal o manjšinah. 
Na to se nisem spoznal, čeprav sem bil pripadnik manjšine v svoji državi: bil 
sem namreč demokristjan v vasi, kjer so komunisti predstavljali 75 odstot-
kov vseh volilcev. Kljub temu smo se demokristjani imeli, in se imamo še 
zdaj, za center sveta. Sam nisem nikoli imel občutka, da sem zapostavljen. 
Osredotočil se bom na dva dogodka, ki se navezujeta na tematiko današnjega 
srečanja. Nekega večera leta 1992 me je Darko poklical ob desetih zvečer in 
mi rekel: »Nujno moram govoriti s teboj.« Kljub pozni uri sem mu obljubil, 
da ga bom počakal, moral se je namreč pripeljati iz Gorice v Videm. Narav-
nost me je vprašal: »Stanka levih demokratov me je prosila, naj kandidiram 
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za senatorja. Kolikšne možnosti imam, da bom izvoljen?« Odvrnil sem mu: 
»Počakaj, takoj bova stvar preučila.« Povabil sem ga v kabinet na univerzi in 
privlekel na dan svojo zajetno zbirko volilnih izidov. Nekaj časa sem računal, 
nato pa mu odgovoril: »Kaže, da ne bi bil izvoljen samo v primeru, če bi levi 
demokrati na deželnih volitvah izgubili 10 odstotkov volivcev, istočasno pa 
bi pridobili 12 odstotkov volivcev v Trstu. Možnost, da ne boš izvoljen, je 
torej približno tolikšna, kot da ti na glavo pade meteorit.« Drugi dogodek 
je iz leta 1996, ko so odobrili zakon Mattarellum. Ta je predvideval, da se 
pri določanju volilnih okrožij na obmejnih območjih upošteva prisotnost 
kandidatov narodnostnih manjšin. Z Bratino sva se spet srečala. Vprašal me 
je: »Kako naj oblikujemo volilno okrožje, da bom zagotovo izvoljen?« To je 
bil začetek nekoliko bolj zapletenega postopka, v katerem je sodeloval tudi 
Mauro Pascolini. Z Darkovim vprašanjem smo se ukvarjali kar nekaj dni: 
pretresali smo različne scenarije ter prištevali in odštevali volilne glasove in 
občine. Skupaj smo zasnovali tako imenovano Bratinovo okrožje.
A naj se vrnem k temi, o kateri teče beseda v drugem delu današnjega dogod-
ka. Dovolite mi, da povem še eno zgodbo. Bilo je poleti leta 1971. Z Bratino 
sva se odločila, da bova počitnice preživela v kraju Caorle. Takrat je bil on 
že poročen, jaz pa samski, zato nisva bila nastanjena v istem hotelu. Ker je 
Darko navadno spal do poldneva, jaz pa sem zvečer imel druge obveznosti, 
sva se srečevala le popoldne. Veliko sva razpravljala o Darkovih možnostih 
za zaposlitev na tržaški univerzi. Razmišljala sva, kaj bi moral storiti, da bi 
dobil službo, kakšne članke bi moral predstaviti in kako bi lahko izkušnje, 
ki jih je pridobil v Turinu, uporabil sebi v prid. To je bilo posebno obdobje, 
za katero so bili značilni velik gospodarski razvoj in skokovit porast števi-
la improviziranih podjetnikov. Ravno v tem obdobju so podjetnike začeli 
obravnavati kot kriminalce. Država je po eni strani stremela k temu, da bi 
ljudje, ki so bili do nedavnega navadni delavci, razvili podjetniški duh, po 
drugi strani pa si je prizadevala izboljšati ugled podjetnikov. Ne pozabimo, 
da so v 70. letih prejšnjega stoletja bili podjetniki podoba celotne severne 
Italije. Spominjam se, da smo se takrat spraševali, kako bi v svoji deželi 
uvedli dobre prakse, ki so jih sprejeli drugod. Na koncu se je vse dobro iztek-
lo in Darko je leta 1972 postal profesor ekonomske sociologije na fakulteti 
za politične vede v Trstu. 
Z opisom naslednjega dogodka pa bom nazorno prikazal Darkovo delo 



na tržaški univerzi. S seboj v Trento je prinesel svojo ljubezen do filmske 
umetnosti in izkušnje, ki jih je pridobil v filmskih krožkih, preden je Fan-
tozzi zaslovel s svojim osvobodilnim vzklikom. Vzdušje v takratnih filmskih 
krožkih je bilo tako klavrno, da smo večkrat pomislili na samomor s strelom 
v glavo. Predvajali so namreč filme, kot so Oklepnica Potemkin, Sedmi pečat, 
Štiri jezdeci apokalipse, Birmanska harfa ipd. Življenje v Trentu je bilo takrat 
zelo enolično, zaradi česar smo bili vsi depresivni. Lahko si predstavljate, 
kako smo se počutili po ogledu filmov v kinu Dolomiti, kamor smo redno 
zahajali. Darku smo se verjetno zelo smilili, saj se mu je porodila odlična za-
misel: predlagal nam je, da bi ustanovili filmski krožek za vesterne. Čeprav si 
je s tem nakopal precejšnje neodobravanje v levičarskih študentskih krogih, 
je imela njegova pobuda izreden uspeh. Sam sem se takrat veliko ukvarjal 
s stripi. Zaposlene v univerzitetni knjižnici sem pregovoril, naj odkupijo 
zbirke stripov Miki Miške (v italijanščini Topolino) iz zadnjih treh let in naj 
se na strip tudi naročijo. Moj načrt je namreč bil, v znanem Disneyjevem 
stripu poiskati prikrita sporočila, s katerimi so ameriški imperialisti nagovar-
jali mladostnike. Pripombe mojih prijateljev na ta račun so bile seveda ne-
izprosne. Besede qualunquista (v slovenščini dezangažiranec) takrat še nismo 
uporabljali, vseeno pa je name letela marsikatera psovka.
S tem želim povedati naslednje: kljub skrajnostim in kljub temu da smo ak-
tivno sodelovali na raznovrstnih dogodkih, ki so jih prirejali na fakulteti za 
sociologijo univerze v Trentu, smo znali ohraniti zdravo pamet in ščepec sa-
moironije. Znali smo se pošaliti. Čeprav smo hodili na mednarodni festival 
etnografskega in sociološkega filma v Firencah ter se udeleževali podobnih 
neobičajnih dogodkov, smo vselej vedeli, da gre za igro, za izkušnjo, ki nam 
bo pomagala, da se brez hujših posledic prebijemo skozi študentska leta v 
Trentu. Tega obdobja niso zaznamovali zgolj ideološki ekstremizem in glasni 
protesti, temveč tudi tragični dogodki, na primer številni samomori. Tovr-
stni presunljivi dogodki, močan občutek pripadnosti in trdne prijateljske 
vezi, ki smo jih spletli, so preprečili, da bi se utopili v morju sociologije. 
Danes smo omenili Darkove trdne korenine. Njegove korenine, ki so pog-
nale v kmečkem okolju, sem doživljal kot nekaj neizogibnega. Še zdaj se 
spomnim, kako je Darkova mama na posebno iznajdljiv način gojila goriški 
radič. Ko sem se v študentskih letih vračal domov in prijateljem razlagal, kaj 
počenjamo v Trentu, so mi pravili: »Pa saj ti ni bilo treba na univerzo, da bi 
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se naučil kvasiti take neumnosti. Tvoj oče se žrtvuje, da lahko študiraš, re-
zultati pa taki!« Doma so me prijatelji vselej spet postavili na trdna tla. Tudi 
to je pomenilo imeti korenine. V študentskih letih smo za analizo aktualnih 
dogodkov uporabljali teorije, ki smo si jih oblikovali ob branju del veli-
kih klasikov. Teh nismo brali zato, da bi bili videti učeni ali da bi iz rokava 
stresali citate zdaj tega, zdaj onega učenjaka. Zanimal nas je predvsem inte-
lektualni napor, ki so ga premogli ti misleci. Želeli smo razumeti, zakaj so 
razvili določene ideje in kako so zasnovali specifične teorije. Ta postopek nas 
je pripeljal do zanimivih odkritij. Naj navedem konkreten primer. Vrnimo 
se v 19. stoletje, ki ga je zaznamoval močan razvoj industrijske družbe, kakor 
tudi sociologije. O nekaterih mislecih iz tega obdobja, na primer Marxu in 
Durkheimu, lahko na prvi pogled zatrdimo, da zavzemata nasprotujoča si 
stališča. Če pa natančno preučimo njuna dela, ugotovimo, da izhajata iz iste 
predpostavke: delitve dela. Ta ključni element je skupen obema, vendar so 
njuni zaključki popolnoma različni. Eden zatrjuje, da delitev dela povzroča 
trenja med družbenimi sloji, drugi pa meni, da delitev dela prispeva k večji 
in bolj občuteni družbeni enotnosti. Čeprav izhajata iz istega dejstva, zaradi 
drugačne presoje in vrednostne sodbe prideta do popolnoma drugačnega za-
ključka. Nesmiselno se je torej spraševati, ali obstaja marksistična, katoliška 
ali ateistična sociologija. Obstaja zgolj sociologija, torej vrsta orodij, ki nam 
omogočajo, da opazujemo in preučujemo realnost. Dognanja, ki izhajajo 
iz tovrstnega opazovanja, so odvisna od posameznega misleca, ki bi moral 
biti vselej sposoben razlikovati med dvema postopkoma: med postopkom 
analize in postopkom vrednostne sodbe.
Ravno na tej logiki temelji Darkova potreba po dialogu. Tudi takrat, ko so 
naša mnenja v nasprotju z mnenji drugih, je pogovor mogoč oziroma nujen, 
začenši z resno in iskreno analizo dejstev, ne pa zgolj s slepim zagovarjanjem 
lastne resnice. Težava je v tem, da danes ne poznamo več te razlike. Vse-
lej izhajamo iz lastnega vrednotenja dejstev, iz svoje osebne interpretacije 
le-teh. Na dejstva se pravzaprav sklicujemo le, ko želimo podkrepiti svoje 
prepričanje. Kdo sploh še bere Durkheima? Kot sociolog priznam, da sem 
prebral nekaj strani Baumanovih del, a sem branje kmalu opustil. Zdi se mi 
izguba časa, čeprav ga mnogi poveličujejo. Vse je spravil v isti koš: filozofijo, 
sociologijo itd. To ni več nikakršna sociologija. Včasih preberem kako soci-
ološko razpravo, ki pa se izkaže zgolj za neverodostojno pripoved, v katero 



je avtor nametal nekaj citatov znanih piscev. Danes imamo vsi dostop do 
spletnih strani, ki nam ponujajo obsežne sezname bibliografskih virov. Tu 
lahko čisto vsakdo najde bibliografijo, ki jo išče. V nekaterih delih sploh ni 
nobene opredelitve ključnih pojmov. Dovolite mi še en zgled, da vam bolje 
pojasnim svoje razmišljanje. Gre za delo, ki sva ga oba z Darkom prebrala 
in od katerega sva oba tudi veliko odnesla. Če bi ga kdo od vas rad prebral, 
je še v prodaji v ponatisu založbe Bollati Boringhieri. Gre za knjigo avtorja 
Percyja W. Bridgmana. Napisana je bila v 20. letih dvajsetega stoletja in nosi 
naslov Logika moderne fizike. Avtor se v delu, ki je zdaj staro že skoraj sto 
let, sprašuje o enem ključnih problemov raziskovanja, in sicer o opredelitvi 
pojma. Na prvi pogled je opredelitev pojma preprost postopek. Dovolj je, 
da sežemo po katerem koli slovarju. Stvar se zaplete, če iščemo uporabno 
definicijo, ki zajema vse, kar neki pojem določa. Vzemimo na primer besedo 
populizem. Uporabna obrazložitev te besede bi morala zajeti dejanski pomen 
pojma populizem. Posledično bi lahko ta pojem resno preučili. Bridgman 
navaja čudovit primer, kaj pomeni uporabnost pojmov in kaj predpostav-
lja. Navaja namreč besedo inteligenca. Edina uradna opredelitev tega poj-
ma, ki jo premoremo, je naslednja: inteligenca je »to, kar lahko izmerimo 
z inteligenčnim testom«. Dejansko pa se lahko v enem inteligenčnem testu 
pokaže, da je nekdo neumen, v drugem pa, da je še bolj neumen. Testi nam 
omogočajo, da merimo, katalogiziramo, primerjamo. Naj navedem še zadnji 
primer. Kot že povedano, naju je z Darkom združevala ljubezen do klasikov. 
Skupno nama je bilo tudi zanimanje za Marxa. Nekega dne sem se vprašal, 
kako pravzaprav Marx opredeljuje pojem družbenega sloja. Takrat so na-
mreč vsi govorili o razrednem boju. Vzel sem v roke Marxov Kapital in ga 
začel prebirati nekoliko selektivno. Namenoma sem preskočil poglavja, v 
katerih govori o ekonomiji. Ta me ni preveč zanimala, saj menim, da je bil 
Marx veliko boljši sociolog kot ekonomist. V uvodu v 52. poglavje je zapi-
sano, da je slednje namenjeno opredelitvi pojma družbenega sloja, vendar 
sem kmalu ugotovil, da poglavje obsega le poldrugo stran, v celem poglavju 
pa niti enkrat ne naletimo na opredelitev družbenega sloja. To svoje odkritje 
sem s pridom uporabil, ko sem se pogovarjal z marksisti. Spraševal sem jih, 
ali vedo, kako se pravzaprav konča Marxov Kapital. Noben marksist ni poz-
nal pravilnega odgovora.
Z Darkom naju je navduševala, tudi tema družbene strukture. Utemeljitelj 
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tega pojma, ameriški sociolog Merton, slednjemu pripisuje okoli dvajset po-
menov. Za zaključek predvsem mlade pozivam, naj opustijo klišejsko razmi-
šljanje, stereotipne pripovedi in modne izraze. Vabim jih, naj študirajo, pa 
ne zato, da bi si nabirali prazno znanje. Študirajo naj zato, da bodo razumeli, 
kako nastajajo teorije, kako uporabljamo pojme, kako jih opredeljujemo in 
na kaj se v empiričnem svetu nanašajo. Na ta način ne bodo le nadgrajevali 
svojega znanja, temveč bodo tudi sposobni konstruktivnega in poglobljene-
ga dialoga. Danes je dialog temelj vsega. A kakšen dialog neki spodbujamo, 
če besedičimo le o tem, kako moramo nujno doseči mir na svetu in z njim 
pravičnost? Raje se zamislimo o pomenu, ki ga pripisujemo miru v točno 
določenem okolju. Če bomo znali preusmeriti svojo pozornost, bomo lahko 
spodbudili dialog z visoko dodano vrednostjo. Nasprotno se bomo še naprej 
zatekali v nerealni svet, v katerega nas sili sodobna družba.
Za zaključek bi rad odgovoril osebi, ki je prej izjavila, da o mojem odnosu 
z Darkom ni ostalo veliko zapisanega. Če s tem misli na tiskano besedo, je 
trditev le deloma pravilna. Z Darkom sva namreč zasnovala najmanj dvajset 
knjig. Vsakič, ko sva se srečala, sva izbrala neko tematiko, se vanjo poglobila 
in oblikovala kazalo knjige, ki sva jo nameravala napisati o tej temi. Na-
tančno sva določila, katera poglavja bo napisal kateri od naju. Ko pa sva se 
naslednjič srečala, sva že vedela, da nobeden od naju ni izpolnil svoje naloge; 
imela sva namreč veliko drugih interesov. Ob vsakem najinem srečanju sva 
si za temo pogovora izbrala drugo zanimanje in iz vsakega pogovora je nastal 
načrt za novo knjigo. Najinih načrtov kar ni hotelo biti konec.

Miran Komac, politolog, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

USTVARJANJE ČEZMEJNEGA ZAUPANJA – KAJ NAJ NAREDIMO 
RAZISKOVALCI?

Uvod
Manjšine v multinacionalnem prostoru je naslov prispevka, ki je bil objav-

* Zaradi avtorjeve zadržanosti prispevek na simpoziju ni bil prebran.



ljen v reviji Teorija in praksa1 Fakultete za družbene vede Univerze v Lju-
bljani leta 1995. Prispevek je nastal na prošnjo tedanjega uredniškega od-
bora revije Teorija in praksa, z Darkom sva ga sestavila v obliki intervjuja, z 
dodatkom množice informacij, mnenj in opažanj, ki jih je Darko objavil v 
drugih prispevkih.
Škoda, da mu ni bilo dano oziroma da v njegovem življenju ni bilo dovolj 
prostora, da bi mu uspelo napisati še kaj več. Bil je oseba lucidnih idej. Vča-
sih sem mu rekel: »Ma veš kaj? Ti bi rabu enega Eckermanna, da bi sproti 
zapisal vse tisto, kar ti pade na pamet!«
Takrat si ni nihče predstavljal, da bo to najin zadnji skupni raziskovalni pro-
jekt/podvig. Z objavo intervjuja se je zaokrožilo najino petnajstletno sode-
lovanje, ki se je začelo kmalu po tem, ko je Darko leta 1982 postal ravnatelj 
SLORI-ja.
Za vsako preseganje meja, ob sočasnem ohranjanju različnosti/drugačnosti, 
ki mejnost določa, je treba zgraditi zaupanje. Darku je to zelo dobro uspe-
valo (kakor bi rekli po naše, ratavalo), verjetno tudi zato, ker je del življenja 
prebil zunaj slovensko-italijanskega stičnega prostora in ni bil prepojen z 
negativnim etnonacionalizmom, ki je bil v letih, ko sva sodelovala, še zelo 
gost in kompakten. Ugotovitev velja tudi za slovensko stran, čeprav se ga je 
poskušalo pomesti pod preprogo ter prebarvati z ideološko parolo bratstva 
in enotnosti. 
Za pošteno (tudi raziskovalno) delo je treba ohraniti dosledno etično in 
moralno držo. Tako si človek pridobi pri sogovorcih mesto/položaj, ki ga 
krasijo spoštovanje, zaupanje in lojalnost.
V tej luči oziroma v tem smislu se vedno z nasmeškom spominjam dogodka, 
ki se je zgodil kmalu po velikem volilnem uspehu socialistov v Italiji – na ta 
uspeh so bili zelo ponosni, kar malo so bili napihnjeni, tudi mnogi Slovenci, 
člani socialistične stranke. 
Z Darkom sva se dogovorila za srečanje. Bilo je kmalu po velikem volilnem 
uspehu Craxijevih socialistov. Mislim, da je bilo to zgodaj jeseni leta 1983, 
morda tudi zgodaj spomladi leta 1984. 
Darko mi je takrat rekel: »Pridi k meni in bova šla skupaj na SLORI.« Če 
1 Bratina, D., Komac, M. (1995). Manjšine v multinacionalnem prostoru : aktualni intervju 
z dr. Darkom Bratino, senatorjem v italijanskem parlamentu in do nedavnega ravnateljem 
SLORI v Trstu. Teorija in praksa, 32 (9/10), 878-885. 
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se še prav spominjam, je stanoval na Via della Scuola Agraria. Od tam je 
bilo kar nekaj poti do sedeža SLORI-ja, bil je na drugem koncu mesta, na 
naslovu Via Malta 2. Hodila sva po Raštelu in na Travniku srečala socialista, 
Slovenca. 
Po krajšem pogovoru ga je Darko vprašal, mislim, da bolj za šalo kot zares:
»Me vzamete v vašo stranko?«
Socialist mu je odgovoril z vprašanjem:
»[…] ma kolko si ti lump?« 
Vsi trije smo se na ves glas zasmejali! Bilo je skoraj tako kot v delu Razpotja 
W. H. Audena.
Prijatelji, ki so se na tem mestu sešli in se objeli, so odšli vsak svoji zmoti 
naproti!

Mejnost na vsakem koraku
Mejnost je bila v središču Darkovega  družboslovno-humanističnega razmi-
sleka. Etnične in politične meje, kombinacija obojih ter predvsem njihovo 
preseganje so ga spremljali celotno raziskovalno obdobje. In v to mejnost je 
bila vstavljena  narodnomanjšinska problematika. Okolje, v katerem je živel 
(Gorica, mesto petih etnij – Italijani, Slovenci, Furlani, Nemci in Judi), je 
bilo idealno za analize znotrajetničnih in medetničnih odnosov).  
»Majhnost poselitvenega prostora pomeni, da se pripadniki slovenskega naroda 
neprestano srečujejo z mejami. Zamejenost z mejami pomeni, da so pripadniki 
naroda v »stalni asimilacijski izmenjavi z zunanjim svetom. […] Mejni človek 
se nehote stalno prilagaja sosedom. V več smereh. Ena je gotovo v tekmovanju. 
Sosed je s sosedom v stalni tekmi; vsaj neizrečeni, čeprav na zunaj tega ne oglaša 
in ne priznava. Ta tekmovalnost sama ima lahko zopet vsaj dve različni smeri: 
ali se prilagaja in s tem izgublja svojo prvobitnost in samozavest (pojav naro-
dnega odpadništva, nemčurstva, madžaronstva itd.); ali pa v stopnjevani samo-
stojnosti, ki noče prilagajanja in prehaja v nasprotovanje in končno v sovraštvo 
z napetostjo in podobnimi odbojnimi nastopi.«2

Ali je tudi med Slovenci na Goriškem mejnost na vsakem koraku vodila v 
nezaupljivost pripadnikov naroda, »ki ga Trstenjak označuje kot mejni na-
rod in ki se bolj kot drugi čuti ogroženega, obdanega s tujci, ljubosumnega 

2 Trstenjak, A. (1991). Misli o slovenskem človeku. Ljubljana : Založništvo slovenske knjige.



na svojo svobodo in neodvisnost? Ali gre morda za dejstvo, da so se pri 
Slovencih kot razmeroma majhni narodnostni skupnosti skozi generacije 
nekako bolj ohranjali agresivni, trdi in nepopustljivi posamezniki na račun 
blagih in prilagodljivih, ki so se v večji meri asimilirali? Je tudi tu delovala 
neke vrste naravna selekcija?«3

Morda bo tudi ta razmislek nekoč prišel na vrsto.
Darko je pogosto omenjal, da je študij etničnih manjšin soroden matema-
tičnemu študiju funkcij v mejnih situacijah. Jaz sem mu odgovarjal: »Ma 
lohko tebi, k imaš pu familje u matematičnih vrstah, jaz se bom raje držal 
humanistično-družboslovnih interpretacij.«

Po štirih poteh do zaupanja
Vprašanje, kako prek meja, je bilo v središču Darkovega zanimanja. Kako pa 
je pristopal k ustvarjanju  transmejnega zaupanja? Meja na tem prostoru ni 
manjkalo; vedno jih je bilo na pretek. Bile so meje:
1. Med Slovenci različnih svetovnonazorskih in ideoloških usmeritev na Gori-
škem. Na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja so bili živi še vsi akterji, 
ki so se grdo gledali med vojno in po njej, zato je bilo spravno početje težav-
no. Ko je Darko Bratina leta 1991 ali 1992 pripravil predlog za konferenco/
srečanje o ideološkem spopadanju po drugi svetovni vojni na Goriškem, je 
povabil k sodelovanju tudi mene. Nastal je prispevek z naslovom Elementi 
za analizo političnih procesov znotraj slovenske manjšine na Goriškem po drugi 
svetovni vojni4. V levi opciji je bilo nekaj kislih obrazov…, a smo preživeli.
Nekaj let kasneje je Darko sodeloval pri (so)ustvarjanju revije Pretoki5. Bil 
je predsednik uredniškega odbora. Takrat je nastalo veliko kakovostnih pri-
spevkov. Tudi mene so povabili k sodelovanju in v številki s tematskim nas-
lovom Zgodovinski premiki je izšel kar obsežen članek z naslovom Levo in 
desno med goriškimi Slovenci. Prispevek proučuje politične procese, ki so se 
odvijali v slovenski manjšini na Goriškem prva leta po drugi svetovni vojni.

3 Musek, J. (1994). Psihološki portret Slovencev. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 
središče.
4 Komac, M. (1991). Elementi za analizo političnih procesov znotraj slovenske manjšine na 
Goriškem po drugi svetovni vojni. Borec, 43 (1/3), 181-191.
5 Revijo Pretoki je izdajala kulturna zadruga Maja iz Gorice v sodelovanju z goriškim 
Kulturnim domom in odborom za kulturo pri SKGZ. Prva dvojna številka je izšla leta 1995.
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2. Med slovenskimi in italijanskimi raziskovalci. Darko je spadal v skupino 
tistih uveljavljenih raziskovalcev in univerzitetnih učiteljev iz vrst sloven-
ske manjšine v Italiji, ki so se suvereno gibali po italijanskem akademskem 
parketu. Tako je prispeval k poglabljanju zaupanja med etnično različno 
opredeljenima blokoma. Poleg Darka velja omeniti vsaj še Emidija Susiča, 
Danila Sedmaka in Jožeta Pirjevca. Bili pa so gotovo tudi drugi. Zanimivo 
je bilo sodelovanje – če že ne aktivno sodelovanje, pa vsaj opazovanje početja 
drug drugega – med goriškim SLORI-jem in ISIG-om. Ta je tedaj deloval v 
isti stavbi kot SLORI, torej na Via Malta 2. Upam, da me spomin ne vara.
3. Med manjšinci in matičnimi Slovenci, kar koli že pojem matični pomeni.  
Darko Bratina je vedno deloval na lokalni in državni ravni. Na lokalni se 
spominjam idejne zasnove projekta Grad in vrtnica, ki je sinonim za sode-
lovanje med Gorico in Novo Gorico. Kako se je projekt razvijal, ne vem.
Na državni ravni pa je treba govoriti o odnosu med Slovenijo in Italijo ter 
njunima manjšinama, Slovenci v Italiji in Italijani v Sloveniji (in na Hrva-
škem). Darko je svoj odnos do te tematike jasno izpovedal v intervjuju, ki 
sem ga danes že omenil. Povedal je naslednje:
»Jasno je, da mora imeti država, ki je izraz slovenske nacionalnosti, skrb za ra-
zvoj tistih delov lastne nacionalnosti, ki živijo zunaj meja države (»izmejstvo«), 
razpršeno po svetu in seveda ob meji. V tej perspektivi pridejo seveda v poštev 
predvsem tisti, ki živijo ob meji, ker so dejansko v stalni povezavi z matico. Ven-
dar se mora to primarno kazati (v primeru slovenske manjšine v Italiji oziroma 
italijanske v Sloveniji) kot mednarodna obveza, dogovorjena med Slovenijo in 
Italijo. Toda dolžnost Italije je, da po demokratični poti reši vprašanje itali-
janskih državljanov drugačne narodnosti, tako kot je Slovenija dolžna reševati 
vprašanja italijanske manjšine kot lastnih državljanov. Korekten, demokratičen 
odnos med državljani lahko sloni samo na določenem ustavnem paktu. Haber-
mas govori o ustavnem patriotizmu. Edini patriotizem, ki ga Habermas priz-
nava, je ustavni patriotizem. Seveda, če je ustava demokratična. Na podlagi 
tega pakta sem jaz kot Slovenec, ki živi v Italiji, njen polnopravni državljan, 
sem celo parlamentarec. In prav na podlagi tega pakta imam pravico do svoje 
drugačnosti. In država, v kateri živim, mora spoštovati mojo drugačnost. Ker 
jaz nisem gost v tej državi, ampak sem doma v tej državi. Zato bi bilo kar precej 
absurdno, da bi bilo od trenutne vlade odvisno, ali mi dovoli ali ne »bivanje« 
doma. Absurdno bi bilo, da mi kot italijanskemu državljanu vsakokratne vlade 



dovoljujejo kot neke vrste koncesijo izražanje moje etnične drugačnosti.«
Postavlja se zanimivo vprašanje: kako se Darkova vizija sklada z vizijo slo-
venske države o varstvu slovenskih manjšin v sosednjih državah? 
Slovenija ima dva pomembna dokumenta, ki obravnavata to problematiko:
a) Resolucijo o odnosih s Slovenci po svetu (Uradni list RS, št. 7/2002);
b) Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ura-
dni list RS, št. 43/06 in 76/10).
Zakon navaja dva zanimiva izraza:
- avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
- skupni slovenski kulturni prostor. 

Ko govorimo o pojmih avtohtonost in avtohtone narodne manjšine, se mora-
mo za trenutek vrniti k obvezi slovenske države do varstva slovenskih naro-
dnih manjšin v sosednjih državah. Pri pojmu avtohtone manjšine za sloven-
ske manjšine v sosednjih državah pa gre za vključevalni kriterij. Slovenska 
država sporoča, da pripadniki slovenskih manjšin na ozemljih, ki spadajo 
pod suverenost sosednjih držav, živijo tam že mnogo desetletij, da niso pri-
tepenci od včeraj, in jim zato pripada nabor posebnih pravic, ki jim bodo 
omogočale ohranjanje identitete. Seveda je to sporočilo lažje doseglo prebi-
valce Slovenije, pripadnike slovenskih manjšin, kot večinsko prebivalstvo in 
politične upravitelje v sosednjih državah.
Ker bi nas razprava o avtohtonosti odvedla (pre)daleč, bo dovolj samo nekaj 
besed o pojmu skupni slovenski kulturni prostor.
Pojem ni nov, vzniknil je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot nado-
mestilo za neuresničeni narodni program zedinjene Slovenije. Tedaj se je go-
vorilo celo o enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Da je resnično tako, 
potrjujejo določbe prej omenjene Resolucije, ki skupni slovenski kulturni 
prostor opredeljuje kot geografsko enoto – skupni slovenski kulturni prostor 
tvorijo poleg ozemlja Republike Slovenije še »območja sosednjih držav, na 
katerih živijo avtohtone slovenske manjšine«6. Ta območja so kasneje tudi 
poimensko navedena: »V Republiki Avstriji živi avtohtona slovenska manj-
šina v deželah Koroški in Štajerski, v Republiki Italiji v deželi Furlaniji Julij-
ski krajini, na Madžarskem v Porabju, v Republiki Hrvaški pa na področjih 
6 Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi 
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije z dne 27. junija 1996, točka I.
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vzdolž hrvaško-slovenske državne meje, zlasti v Istri, Gorskem kotarju in 
Medžimurju.«7

Zapisano v različnih resolucijah in strategijah je dobilo zakonski okvir v 
Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ta je 
bil sprejet leta 2006 in dopolnjen leta 20108.
Zakon navaja, da so »Slovenci v zamejstvu in po svetu […] enakovreden 
del enotnega slovenskega naroda«9, s čimer gotovo ni nič narobe, če narod 
obravnavamo kot kulturno kategorijo. Toda v slovenskem primeru je težava 
v tem, kot je že bilo omenjeno, da je narod biološka kategorija.
Zdi se, da so v zakonu problematične določbe o tem, da je »Republika Slove-
nija […] matična domovina vseh Slovencev zunaj njenih meja in tudi država 
zaščitnica avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah«.10 Te-
žava je v tem, da država Slovenija samovoljno, brez pristanka pripadnikov 
manjšin, upravlja njihova življenja. To jih zna postaviti v zelo neugoden 
položaj v odnosu do državnih oblasti v državi, v kateri živijo. Ampak zelo 
verjetno je, da pretežni del Slovencev v zamejstvu ni slišal za omenjeni slo-
venski zakon!
O geografskem obsegu skupnega slovenskega kulturnega prostora smo že 
govorili. Pomembna je določba zakona, ki navaja, da »prizadevanje za oh-
ranitev in okrepitev slovenstva v skupnem slovenskem kulturnem prostoru 
sodi med poglavitne naloge Republike Slovenije«11. 
Naraven dodatek k zapisanemu je določba zakona, da je »skrb za Slovence 
v zamejstvu in po svetu […] neločljiv in bistven del zunanje politike Repu-
blike Slovenije«.12

7 Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah (...), točka II.
8 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2010). Uradni list 
RS, št. 76.
9 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list RS, 
št. 43, čl. 5 (1).
10 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list 
RS, št. 43, čl. 5 (2).
11 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list 
RS, št. 43, čl. 6 (2).
12 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. (2006). Uradni list 
RS, št. 43, čl. 7.



Mislim, da takšna zasnova odnosa države Slovenije s Slovenci v sosednjih 
državah ni skladna z vizijo Darka Bratine – in z mojo tudi ne. Tutorstvo in 
paternalizem, ki ga je moč čutiti iz omenjenih dokumentov, je Darko zav-
račal. Kmalu po izidu mojega prispevka v Pretokih je potekalo v Ljubljani 
srečanje z naslovom Manjšina kot subjekt (29.–30. 6. 1995) in takrat sem 
ponovno uporabil njegovo prispodobo o sorodnosti študija etničnih manj-
šin z matematičnim študijem funkcij v mejnih situacijah. Na srečanju, ki so 
ga organizirali Državni zbor RS, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu ter Inštitut za narodnostna vprašanja, sem govoril o subjektiviteti 
manjšin in o tem, da mora država Slovenija zgraditi z manjšinami v sose-
dnjih državah enakopraven, partnerski odnos. Subjektiviteta je sinonim za 
spoznanje in priznanje obstoja dveh skupnosti (»matične« in manjšinske), 
ki imata sicer skupne etnične temelje in mnoge skupne kulturne značilnosti, 
a je življenje v različnih sociokulturnih in političnih okoliščinah ustvarilo 
samostojne narodnostne socialne organizacije z lastno vizijo razvoja. Brez 
uresničevanja tega temeljnega priznanja se bo nadaljevala (tako sem govoril 
tedaj) pogosto zaigrana jokavost nad izgubljenim etnosom in koncepcijo 
manjšine kot narodne tvorbe v večni fazi adolescence, ki se mukoma opo-
teka za svetlo prihodnostjo v državi »matice«. Na to temo sva se z Darkom 
večkrat vračala. 
4. Na koncu velja omeniti še transmejno inštitutsko sodelovanje in transmej-
no sodelovanje med raziskovalci medetničnih odnosov in raziskovalci narod-
nomanjšinskih tematik. Tako so nastale Etnične delavnice štirih inštitutov13. 
Ideja se je oblikovala »in dozorela v času, ko so vsi udeleženi znanstvenorazi-
skovalni inštituti preživljali takšno ali drugačno razpadanje starega koncepta 
dela«.14

Ti inštituti smo bili Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana), Centro 
di ricerche storiche (Rovigno), Slovenski raziskovalni inštitut (Trst) in Slo-
venski znanstveni inštitut (Celovec). Posebej velja poudariti, da je bil to čas, 
ko so bile meje (fizične in psihološke) še močno žive.
Namen našega početja je bil oblikovati nekakšno platformo skupnega dela. 
13 Pripravljalni odbor za prvo skupno srečanje štirih inštitutov se je prvič sestal v Ljubljani, in 
sicer v prostorih INV meseca julija 1989.
14 Šumi, I. (1990). Beseda urednikov. V 1. in 2. Etnična delavnica štirih inštitutov (str. 8). 
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
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Darko je takoj dodal, »da to ne pomeni, da želimo vzpostaviti kakšna sku-
pna jedra ali programe, gre za to, da ob avtonomiji vsakega posameznega 
zavoda – udeleženca definiramo stične točke in interese, da si pomagamo in 
posredujemo podatke. Posebej poudarjam, da se moramo izogibati obliko-
vanju veliko načrtov, ki bi jim sledilo malo dela – majhne raziskave.
Predvsem bi morali govoriti v duhu enotnega slovenskega prostora s pro-
jekcijami v smeri Evrope, ne da bi pri tem imeli občutke majhnosti. Na 
SLORI-ju smo se jih dodobra otresli; nekateri obiski, ki smo jih imeli pred 
kratkim, so nam take občutke razgnali. Pokazalo se je, da bi bila prevelika 
skromnost v ambicijah neumestna. Znanje in potenciali, s katerimi razpola-
gamo, so lahko dobra osnova za nadaljnje delo.«15

Zaključek
Ustvarjanje čezmejnega zaupanja – kaj naj naredimo raziskovalci? Tako se 
glasi naslov pričujočega prispevka. Raziskovalci lahko naredimo mnogo za 
preseganje oziroma ohranjanje meja že z odpiranjem razprav o množici tem 
brez tabujev. Za drugi del odgovora pa bom uporabil kar Darkovo misel, 
ki jo je izrekel na srečanju štirih inštitutov v Kanalski dolini. Govoril je o 
izvirnosti raziskovalnega početja, originalnosti in tudi o zakompleksanosti 
raziskovalcev:
»Naj rečem še to in ono o izvirnosti: glede nje imamo gotovo precej kapi-
tala, pa tudi precej kompleksov. Po eni strani je mogoče trditi, da še tako 
zveneče znanstveno ime, denimo kakega sociologa, ne more biti jamstvo za 
odlično študijo v našem manjšinskem prostoru; takemu avtorju bo vedno 
manjkal neki quid, ki pa ga mi imamo; mi imamo namreč izročilo, izkušnje 
in doživetost.«16

Kako lahko to sporočilo umestimo v obdobje brutalnega neoliberalizma, 
presodite sami!

15 Bratina, D. (1990). Razvojna filozofija Slovenskega raziskovalnega inštituta. V 1. in 2. 
Etnična delavnica štirih inštitutov (str. 9). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
16 Bratina, D. (1990). Razvojna filozofija Slovenskega raziskovalnega inštituta. V 1. in 2. 
Etnična delavnica štirih inštitutov (str. 11). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.



Daniele Ungaro, sociolog, Univerza v Teramu

Darka Bratino sem spoznal daljnega leta 1980, ko sem bil še univerzitetni 
študent. Leta 1990, točno deset let pozneje, sem ga spet srečal na konferen-
ci, namenjeni dogodkom iz leta 1989, ki jo je priredil Kulturni dom v Go-
rici. Svoje današnje razmišljanje namenjam Darkovemu preučevanju tovr-
stnih tematik. Ker sva oba sodelovala z revijo Iter, ki je nastala v tistih letih, 
da bi analizirala prvo stopnjo globalizacije, mi je Darko večkrat orisal svoja 
prepričanja. Najino sodelovanje je vodilo do nekakšne kulturne izmenjave. 
Najine pogovore je nato Darko prevedel in jih vnesel v svoje poročilo o tej 
temi. Dogodki leta 1989 (predvsem združitev Nemčije in razpad Sovjetske 
zveze, pa tudi poznejši razpad Jugoslavije) so Darka spodbudili k pogloblje-
nemu preučevanju te tematike. Njegovi spisi so še vedno nadvse sodobni in 
aktualni, saj je pisal o dogajanju, ki smo mu še danes priča.
»Pojav globalizacije prinaša s seboj velike spremembe. Po eni strani poudarja 
vse, kar nas dela drugačne in nas ločuje (pomislimo na razpad Sovjetske 
zveze ali bivše Jugoslavije), obenem pa izpostavlja to, kar nas združuje, na 
primer v Zahodni in Vzhodni Nemčiji.« Lahko bi torej rekli, da gre za ne-
kakšen »kraški pojav«, zaradi katerega ponovno pronicajo na površje nadvse 
aktualne in sodobne družbene tematike. Če na primer vzamem v pretres 
etnične skupine, najprej pomislim na migrante. Kam pravzaprav vodijo ti 
novi družbeni pojavi? Vodijo do dogodkov, ki so jih v klasični moderni dobi 
že poznali. Na tem področju je bil Darko pravi vizionar. Razvil je namreč 
poglobljeno razmišljanje o nasprotju med pojmoma ethnos in demos. Kaj 
je ethnos? Darko je na podlagi besedne igre v latinščini zatrjeval, da beseda 
pomeni »tudi mi«. A kaj resnično pomeni ta izraz? Gre za obliko družbene 
tvorbe, ki temelji na pripadnosti. Slednja je večinoma predhodno določena, 
ne pa pridobljena. Za obrazložitev tega pojma Darko takrat seveda ni upora-
bljal besede v “sovranističnem” pomenu, v katerem se manjše tvorbe uokvir-
jajo v širše povezave. Darko si je ta pojem razlagal kot ponovno vzpostavitev 
lokalnih vrednot in tradicij ter njihovo povezovanje. To je bil zanj pravi 
smisel dialoga, postavljanja »mostov«, prizadevanj za ustvarjanje vezi tudi na 
politični ravni. In vendar lahko združimo le to, kar je že samostojno. Darko 
je na podlagi takratnih prepričanj pojem demos dojemal kot kategorijo, ki 
temelji na državljanstvu. Medtem ko je bil ethnos zanj vselej vnaprej določen 
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in ni bil nikoli pridobljen, je državljanstvo dojemal kot veliko obširnejši 
pojem. Bil je namreč prepričan, da državljanstvo temelji predvsem na po-
litični pripadnosti, veliko manj pa na etnični ali kulturni razsežnosti. Prav 
ti dve razsežnosti sta bili v ospredju njegovega razmišljanja, ko je analiziral 
zveze, kakršna je Evropska unija. V EU sta namreč poudarjanje raznolikosti 
in obstoj različnih skupin združljiva z univerzalno vrednostjo državljanstva. 
V tem pa je opaziti glavno razliko med Darkovim stališčem v zvezi z et-
ničnimi vprašanji in sedanjimi “sovranističnimi” prizadevanji za suverenost 
posameznih držav, ki narodni pripadnosti pripisujejo večji pomen kot drža-
vljanstvu. Na podlagi tovrstnega razmišljanja torej ne moremo biti državlja-
ni neke države, če ne pripadamo narodu, ki živi v tisti državi. Nedvomno je 
to prepričanje zelo omejujoče. Darkovo plodno raziskovanje nam je lahko v 
pomoč pri razumevanju sedanjega političnega dogajanja, ki si ga lahko raz-
lagamo kot prizadevanje za ohranitev lokalne identitete ob sočasnem spreje-
manju univerzalnih vrednot. Te vrednote so bile temelj Darkovega življenja, 
leta 1992 pa so postale cilj, ki mu je namenjal vso svojo pozornost. Menim, 
da je pravzaprav udejanjil teorijo iz knjige, ki je zdaj že klasika. V mislih 
imam delo avtorja Georgea Steinerja iz leta 1975 z naslovom Po Babilonu. 
V monografiji avtor predstavi nadvse zanimivo teorijo. Vsi najbrž poznate 
zgodbo o babilonskem stolpu. Da bi se približali Bogu, so Babilonci želeli 
zgraditi stolp, ki bi segal do neba, Bog pa je njihov napuh kaznoval tako, da 
je ustvaril različne jezike. Steiner o jezikih meni naslednje: »Jezikovne razlike 
so dejansko najopaznejše razlike, kar jih poznamo med človeškimi bitji. V 
primerjavi z jezikovnimi razlikami, ki so res zelo velike, so biološke razlike 
med ljudmi zanemarljive. In vendar jezikovnih razlik ne smemo doživljati 
kot ovire, saj nam ponujajo možnost in priložnost, da drugega spoznamo 
in se mu približamo, obenem pa upoštevamo medsebojne razlike.« Tovrstno 
razmišljanje zajema bistvo Bratinovega življenja in intelektualnega delova-
nja. Menim, da Steiner zelo jasno ponazarja Darkovo življenjsko pot. Prav 
zato sem se odločil, da bom Darkovo srečanje z »drugačnostjo« raztolmačil 
z besedami znanega jezikoslovca. Ob tem se moram vsakokrat spomniti, da 
delo prevajalca in tolmača ni zgolj intelektualne narave, temveč gre tudi za 
čustveni proces. Prepričan sem, da je prav čustvena komponenta odločilno 
zaznamovala Darkovo življenjsko pot.



Milan Bufon, družbeni geograf, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 
SLORI

DARKO BRATINA TER NJEGOV PRISPEVEK K RAZVOJU 
SLOVENSKEGA RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA IN 
MANJŠINSKIH ŠTUDIJEV

Nedvomno je bil Darko Bratina pomemben inovator znanstvene misli na 
področju manjšinskih študijev ne le v okviru Slovenskega raziskovalnega 
inštituta (SLORI), s katerim je začel intenzivneje sodelovati takoj po svojem 
prihodu na tržaško univerzo oziroma povratku iz Turina leta 1976 (že leta 
1977 je za Simpozij o sociogospodarskih in prostorskih problemih Sloven-
cev v Italiji, ki ga je priredil SLORI, pripravil gradivo o gospodarskem po-
ložaju Goriške pokrajine s posebnim poudarkom na problemih Slovencev v 
Italiji), ampak tudi v širšem italijanskem in slovenskem strokovnem okolju. 
Čeprav je veljal za nekakšnega »outsiderja« − ne le po svoji formaciji, saj 
dotlej ni bil vključen v slovenske manjšinske organizacije oziroma njeno 
tedanjo edino krovno organizacijo, Slovensko kulturno gospodarsko zvezo 
(SKGZ), v okviru katere je SLORI nastal, ampak tudi zaradi njegove stro-
kovne usmeritve – je bil po nenadni smrti SLORI-jevega prvega ravnatelja, 
Karla Šiškoviča, leta 1982 izbran za njegovega naslednika. To kaže, kako je 
bila tedanja manjšinska družba odprta tudi do njenih bolj »robnih« in ne 
nujno najbolj »ortodoksno« mislečih članov in s tem razvojno profilirana ter 
kako učinkovita je bila tedanja vloga SLORI-ja pri vključevanju in spodbu-
janju slovenskega intelektualnega potenciala v zamejstvu. Ta strokovna vez 
je bila tako močna, da je Bratina želel ohraniti tesen stik z inštitutom tudi 
po svoji izvolitvi v italijanski parlament leta 1992, ko je ravnateljsko mesto 
prepustil Emidiju Susiču, svojemu kolegu na oddelku za sociologije tržaške 
univerze, sam pa prevzel mesto predsednika znanstvenega sveta SLORI-ja, 
in ga ohranil do svoje prerane smrti leta 1997.
Njegov pogled na manjšinsko stvarnost se je namreč precej razlikoval od 
Šiškovičevega, ki je vestno sledil Kardeljevemu marksističnemu miselnemu 
toku. Ta je v slovenskem strokovnem okolju prevladoval do konca jugoslo-
vanskega obdobja in ostal, vsaj v ureditvi manjšinskih pravic italijanske in 
madžarske manjšine v Sloveniji, nespremenjen do danes. Koncept je temeljil 
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na teoretičnem prepričanju, da manjšinske skupnosti ne gre zaščititi le na 
področju jezika, šolstva in kulture, ampak ji je treba zagotoviti tudi status 
popolnega in z večino enakopravnega subjekta z lastnim prostorom, go-
spodarstvom in političnim stremljenjem (Šiškovič, 1989). Idealno rešitev 
so za slovensko skupnost v Italiji videli v tedaj sprejetem južnotirolskem 
avtonomističnem »paketu« ter v okrepitvi čezmejnih vezi, čeprav sta bili 
strukturi obeh manjšin zelo različni in čeprav je bila sama jugoslovanska 
oblast po sovjetskem zgledu v praksi pripravljena dodeliti svojim manjši-
nam formalno politično zastopstvo ter teritorialno opredeljeno jezikovno 
enakopravnost, ne pa tudi avtonomnih ekonomskih in političnih podlag 
oziroma možnosti, da se povezujejo s svojim matičnim narodom. Šiškovič 
je obenem menil, da bi morali večino pristojnosti pri zakonskem urejeva-
nju slovenske manjšinske problematike prenesti z državne ravni na deželno, 
kar je v marsičem anticipiralo kasnejša dogajanja in odprlo še danes nadvse 
aktualno razpravo o pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma perifernih or-
ganov pri »upravljanju« kulturne oziroma etnične različnosti ter čezmejnih 
odnosov. Razprave tudi državni zakon v korist Slovencev v Italiji, ki je bil 
naposled sprejet šele leta 2001 in ostaja delno neuresničen, ni docela rešil 
(Bufon, 2014).
Ta koncept »zaključenih« in ločenih družbenih prostorov je prvič nadgradila 
že študija Emidija Susiča in Danila Sedmaka Tiha asimilacija – psihološki vi-
diki nacionalnega odtujevanja, ki je v slovenščini in italijanščini izšla v soza-
ložbi SLORI-ja in ZTT leta 1984. Jasno je pokazala, da medetnične odnose 
nikakor ni mogoče razumeti kot neko statično sobivanje in součinkovanje 
dveh zaprtih ter prostorsko in etnično-jezikovno trajno definiranih kultur-
nih arealov, ampak kot dinamičen proces socialnega, prostorskega, etničnega 
in kulturnega prehajanja med stičnima okoljema. To odpira spreminjajoče 
se potencialne situacije konfliktnosti in koeksistence ter spreminjajoča se 
stanja objektivne in subjektivne identitete in pripadnosti, ki jih je treba stal-
no spremljati in usmerjati. In prav te nove dimenzije kompleksne etnično-
-jezikovne identitete oziroma rastočo potrebo po pozitivni integraciji med 
večinsko (dominantno) in manjšinsko skupnostjo v postindustrijskem (in 
tendenčno postnacionalnem) kontekstu, kjer se brišeta tudi obe glavni »de-
terminanti« manjšinskega ločenega statusa, in sicer politična meja na eni 
strani in etnična meja na drugi strani, je verjetno še najbolj poosebljal in v 



svojih razmišljanjih razvijal prav Darko Bratina. Pri tem je uporabljal sko-
rajda filmske domislice, kakršne so bile izpeljanka et nos iz besede ethnos, ki 
jo je uporabil v svojem zaključnem nagovoru ob robu SLORI-jevega med-
narodnega posveta v Kanalski dolini leta 1995 (Bratina, 1996), povezava 
med skrbjo za ohranjanje »ekološke različnosti«, ki je postajala takrat čedalje 
popularnejša, ter podobno skrbjo za »etnično različnost« oziroma potreba, 
da se ekološka ozaveščenost razširi z biotskega tudi na etnično-jezikovno 
področje, ki se še vedno zanemarja, ideja o »etničnem sindikatu« ali geslo 
»misliti globalno – delati lokalno«, ki je postalo nekakšno vodilo inštituta za 
časa njegovega direktorovanja in po njem.
Bratina je že zgodaj »odkril« nove poglede na etničnost, ki so se takrat raz-
vijali predvsem v britanskem akademskem okolju, in jih začel širiti v našem 
prostoru. V svojem prispevku na posvetu, ki ga je priredil Komite za mir 
Univerze v Trstu leta 1988, je omenjal na primer A. D. Smitha in njegovo 
delo o »etničnem preporodu«, ki je bilo v italijanščino prevedeno leta 1984, 
kmalu po njegovem izidu v Oxfordu (Bratina, 1988). Tudi sam je v svojem 
prispevku ugotavljal, da je evropski nacionalizem pri razvijanju industriali-
zacije težil ne le k centralizaciji svoje politične ureditve, ampak tudi k homo-
genizaciji jezikov in kultur znotraj državnega ozemlja. Opuščanje klasične 
industrijske paradigme z razvojem terciarnega sektorja je v Zahodni Evropi 
privedlo do večje politične decentralizacije in ponovnega obujanja dotlej 
podrejenih regionalnih kultur, jezikov in identitet, ti procesi pa so spodbu-
jali tudi ponoven akademski in politični interes do vprašanja etničnosti, ki 
se je v marksistični in liberalni misli zdel že presežen. Bratina je tam zago-
varjal prehod od koncepta »države-nacije« h konceptu »države-uprave«, ki bi 
prepoznavala multikulturna okolja oziroma dejstvo, da na njenem ozemlju 
sobivajo osebe različnih jezikov in etničnega izvora in v kateri bi se lahko v 
celoti prepoznavali tudi pripadniki nedominantne družbe. Bratina je prev-
zel zamisel Edgarja Morina, ki je v italijanskem prevodu nekega njegovega 
dela, ki je takrat izšel, zapisal, da »živimo v iluziji, da je naša identiteta ena 
in nedeljiva, v resnici pa je vselej neka unitas multiplex«, in za družbo, ki se 
oblikuje na etnično mešanih območjih, uporabil pojem »interetnična for-
macija«, pa čeprav se je zavedal, da je metodološki instrumentarij, ki bi 
eno in drugo uspel zadovoljivo prikazati, analizirati in spremljati oziroma 
»upravljati«, vse prej kot izdelan.
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V istem času je zelo trezno (a dokaj osamljeno in brez vidnejšega odmeva, 
kakor je pokazalo dogajanje po osamosvojitvi Slovenije) na Zboru sloven-
skih kulturnih delavcev o suverenosti slovenskega naroda, ki se je odvijal v 
Ljubljani novembra 1988, zagovarjal potrebo, da vizija državnosti Repu-
blike Slovenije vključi tudi vizijo enotnega kulturnega prostora, kakršnega 
je podpirala prejšnja ureditev, in da se zna osrednji slovenski »računalnik«, 
kakor ga je imenoval Bratina, povezati s svojimi zamejskimi »terminali«. Na 
podoben način je brez vidnejšega uspeha v okviru slovenske manjšine zago-
varjal potrebo po notranji »modernizaciji« slovenske manjšine in njene skrbi 
za intelektualno rast, saj sta zaton prejšnjega sistema, ki je manjšini odvzel 
dotedanjo gospodarsko podlago, in pomanjkanje pravih funkcionalnih vezi 
med matično državo in slovenskim zamejstvom v Italiji privedla do razvojne-
ga zastoja in njegove tendenčne folklorizacije ter notranje drobitve. Bratina 
je namreč ves čas izjemno poudarjal pomen tako imenovanega »človeškega 
kapitala«, ki je v okviru manjšinskih družb še posebej dragocen in zaželen, 
kakor je izpostavil v svojem članku v reviji Teorija in praksa (Bratina, 1989). 
V njem je trdil, da se v »postindustrijski prelomnici zastavlja nuja ne samo 
po vrnitvi ekološke identitete naravi, ampak še posebej po vrnitvi identi-
tete človeku samemu, predvsem etnične identitete v vseh njenih razsežno-
stih... V zadnjih desetletjih vprašanje nadaljnjega razvoja takozvanih razvitih 
družb vse bolj sloni na načrtnem in trajnem organiziranju pogojev za stalno 
bogatenje človeških resursov v znanju in znanosti... Vse zgoraj omenjeno 
ima še poseben pomen za narodne manjšine, tudi za našo, če se le-te nočejo 
omejiti na folkloro ali na vlogo drugorazrednega družbenega subjekta – v 
neizbežni odvisnosti tako od večinskega naroda ali celo od matice«. Medtem 
ko je torej Šiškovič, skladno s tedaj prevladujočo paradigmo, videl glavno 
oporo za manjšinski etnično-jezikovni obstoj in razvoj v pridobitvi ustrezne 
gospodarske podlage, je Bratina to oporo videl predvsem v nematerialni sfe-
ri znanja in obvladovanja, se pravi aktivnega vključevanja v sodobne druž-
bene procese. Oba pa je združevala zavest, da mora primarno skrb slovenska 
manjšina v Italiji posvetiti spremljanju, spodbujanju in usmerjanju svojih 
univerzitetnih študentov ter svojega intelektualnega potenciala.
Ne nazadnje je treba omeniti Bratinov prispevek k razvoju raziskovalne 
politike na SLORI-ju in njegovo skrb za sodelovanje z drugimi inštituti, 
najprej z Inštitutom za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, s kate-



rim je organiziral serijo okroglih miz oziroma »delavnic«, kakor jih je rad 
imenoval, medtem ko se zaželeno sodelovanje z goriškim mednarodnim 
sociološkim inštitutom ISIG iz različnih, predvsem prestižnih motivov ni 
uspelo celoviteje razviti. Na SLORI-ju je Bratina, tudi na podlagi internega 
seminarja v Kanalski dolini, ki smo se ga tedanji sodelavci SLORI-ja ude-
ležili, že kmalu po prevzemu ravnateljskega mesta razvil koncept sočasne 
trojne delovne usmerjenosti oziroma delitve dela na a) bazično raziskovalno 
delo, b) uporabno raziskovalno delo in c) »hitro« raziskovalno pomoč pri re-
ševanju različnih sprotnih vprašanj. »Uporabnost« raziskovalnih rezultatov 
in znanja je želel okrepiti z ustanovitvijo nekakšnega »sveta uporabnikov«, 
ta ideja je kasneje prerasla v »banko znanja«, preko katere bi inštitut uspel 
okrepiti svoje poslanstvo širjenja intelektualnega potenciala z vključevanjem 
vseh tistih oseb, ki izhajajo iz manjšinskega okolja in večinoma strokovno 
delujejo v večinskem družbenem okolju. Posebno pozornost je Bratina na-
menjal izrazitejši specializaciji in »profesionalizaciji« raziskovalnega dela ter 
usmerjal sodelavce k pridobivanju doktorskih naslovov na ljubljanski uni-
verzi. Poskrbel je za to, da je SLORI prejemal vrsto takrat najpomembnejših 
mednarodnih revij s področja »ethnic studies«, tudi tistih, ki jih takrat v 
Sloveniji, ki je bila v strokovnem pogledu večinoma usmerjena v germanski 
prostor, niso poznali, svoje raziskovalce pa spodbujal, da so se vključevali v 
mednarodne kroge. V tem pogledu bi si upal trditi, da je pod Bratinovim 
vodstvom tako po raziskovalnih rezultatih kot po svoji mednarodni vpetosti 
SLORI presegel INV in se uveljavil kot eden izmed pomembnejših središč 
za raziskovanje etničnih in mejnih vprašanj v širšem prostoru. V tem okviru 
sem ne nazadnje tudi sam pod mentorskim vodstvom profesorja Vladimirja 
Klemenčiča, dolgoletnega sodelavca inštituta, kot eden izmed prvih »mladih 
raziskovalcev« končal podiplomski študij na oddelku za geografijo filozofske 
fakultete in objavljal v mednarodnih revijah svoje prve znanstvene članke.
V predgovoru za publikacijo SLORI 20, ki je izšla ob 20. obletnici inštituta 
leta 1994, je Bratina, tedaj že kot italijanski senator, zapisal: »Že od začetka 
so bile dejavnosti Inštituta, tako glede raziskav kot konferenčnih dejavnosti, 
osredotočene v opremljanje slovenske manjšinske skupnosti z novimi vzvodi 
in pristopi, ki so omogočali oblikovanje novih načinov samospraševanja in 
kritičnega samopreverjanja predvsem znotraj nje same in v zvezi z lastno 
kompleksno istovetnostjo ter hkrati z večsmernimi povezavami s širšo ita-
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lijansko stvarnostjo in seveda s čezmejno slovensko, vključno s tamkaj pri-
sotno stvarnostjo italijanske manjšine. Vse to ni le pripomoglo k večjemu 
medsebojnemu poznavanju med manjšino in večino, temveč je tudi omo-
gočilo, da so se ovrednotile številne medsebojno dopolnilne sposobnosti, ki 
jih manjšine znajo uveljaviti na specifičnem obmejnem območju. Ethnos in 
istovetnost, bogastvo nacionalnih in jezikovnih razlik ter njihov družbeno- 
gospodarski okvir na skupnem italijansko-slovenskem obmejnem področju, 
kot pomemben primer sodobne Evrope, ki ponovno razkriva vrednost etnič-
nega prepletanja in razslojevanja ter potrebo in nujnost doslej neznanih kul-
turnih usklajevanj z namenom, da posameznim ozemljem vračamo njihove 
večnarodne značilnosti v imenu medsebojnega podrobnejšega spoznavanja, 
kar je predpogoj za medsebojno globlje dojemanje. To je delovno področje 
zavoda, kakršen je SLORI: odkriti in razkriti s terenskim raziskovalnim de-
lom, kar je malo poznano ali zanemarjeno, a vsekakor prisotno ter polno 
novih in neraziskanih možnosti... Želimo si sodobne obnovitve mednaro-
dnih odnosov in zavedamo se potrebe po dejavnem širjenju znanja in zna-
nosti, na čemer moramo vztrajati, da bomo napravili iz Inštituta, ob vsej 
njegovi specifičnosti in omejenosti, referenčno ustanovo za etnične raziskave 
na evropski ravni.« Raziskovalna specializacija naj bi šla vštric s sposobnostjo 
interdisciplinarne in s tem celovitejše obravnave posameznih tem in proble-
matik, kar je želel Bratina doseči na zanj še posebej zanimivem območju, in 
sicer rodni Goriški, kjer se etnična različnost najtesneje srečuje in povezuje 
z obmejnostjo. Tako je po njegovi zamisli nastal širši raziskovalni program 
Grad in vrtnica, a se je, tako kot nekateri drugi raziskovalni projekti, le del-
no uresničil zaradi finančnih težav, v katerih se je znašel inštitut po razpadu 
Jugoslavije (prim.: Bufon, 2014).
Če naj svoj prispevek zaključim z bolj osebno noto, bi se rad spomnil ve-
černih ur, ko sem na inštitutu ostal sam in zaključeval delo na svojem razi-
skovalnem področju ali pri pripravi Krajevnega leksikona Slovencev v Italiji, 
ki sem ga takrat urejeval oziroma oblikoval. Bratina je na SLORI še najraje 
prihajal ob »tihih« urah, ko je verjetno končal predavanja na univerzi, in se v 
svoji pisarni rad dolgo pogovarjal po telefonu. To je bila njegova značilnost, 
saj za seboj ni zapustil veliko objav in je, podobno kot moj mentor, svoj 
vpliv in svoje ideje širil predvsem v »oralni« obliki. Med enim in drugim 
pogovorom se je pojavil na hodniku (takrat je inštitut še domoval na svojem 



sedežu v ulici Gallina) in me srečal ob odhodu ali na hodniku, kjer sem listal 
mednarodne revije, ki smo jih tedaj prejemali. Vselej se je pred mano pojavil 
s svojim značilnim blagim nasmeškom, rahlo sklonjeno držo, nekam poliza-
no pričesko in s tisto zanj značilno, pri filtru obglodano cigareto v ustih, v 
svoji temni profesorski obleki z rdečim volnenim telovnikom. Včasih me je 
povabil v svoj kabinet, zmečkal pregrizeno cigareto v prepolnem pepelniku 
in si takoj zatem že prižgal novo. Enkrat mi je pokazal neke ameriške knjige 
in mi dopovedoval, da bi bilo treba tudi pri nas razvijati koncept »sociologi-
je kraja«, saj se na lokalni ravni in nikjer drugje konkretno odvijajo globalni 
procesi in odkrivajo njihove posledice: »Le v krajevni vasi oseba dobi smi-
sel. V njej je akter. V globalni vasi je zgolj gledalec!« (vesel sem, da sem na 
»stara leta« delno izpolnil to njegovo priporočilo s svojim projektom Ethnos 
in topos). Drugič, to je bilo, ko je manjšinska finančna družba že prevzela 
»nadoblast« in želela odvzeti SLORI-ju del raziskovalcev, da bi bili tako za 
manjšinsko družbo »koristnejši«, sva z Bratino razpravljala o tej situaciji in 
sem pripomnil, da bi bilo mnogo razumnejše, ko bi ta finančna družba v 
imenu SKGZ raje podprla delo inštituta, namesto da njegove raziskovalce 
preusmerja k sebi. Bratina (bil je član vodstva SKGZ) me je za trenutek pog-
ledal, zmečkal še ne porabljeno, a pri filtru že povsem prežvečeno cigareto v 
pepelnik in mi, medtem ko se je na njegovem obrazu spet zarisal blago-trpki 
nasmešek, rekel: »Našo manjšino raziskovanje in znanje briga en kurc!«
To sem tudi sam spoznal, ko sem po njem prevzel mesto predsednika znan-
stvenega sveta SLORI-ja in nato še mesto predsednika upravnega odbora in 
je, ne da bi to koga v našem manjšinskem vodstvu motilo, nekaj let deloval 
v nemogočih začasnih prostorih v ulici Carducci, tako rekoč brez razisko-
valnega osebja. Verjamem, da se danes, ko sta se obe naši krovni organizaci-
ji (SKGZ in SSO) otresli vsakršnega intelektualnega »vmešavanja« v svoje 
delo, če bi se spet ponudila priložnost, noben Bratina se ne bi več zanimal 
za manjšinske organizacije, te pa ne bi bile nobenega novodobnega Bratine 
pripravljene postaviti na mesto ravnatelja (sedaj direktorja) manjšinskega 
raziskovalnega inštituta. Medtem ko je Darko Bratina rad rekel: »Rešiti se 
moramo tradicionalnih metod dela,« se je manjšinsko vodstvo, kakor sem 
ga sam spoznal, najraje vprašalo: »Čemu sploh potrebujemo SLORI?« Po 
drugi strani pa Bratinovo razmišljanje v kontekstu »premičnosti identitete« 
(ki jo tudi po njegovi zaslugi ne vidimo več enosmerno, v smislu »utaplja-
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nja« v večinskem okolju – Bratina je temu pravil »banalen kozmopolitizem« 
–, ampak tudi dvosmerno, z rastjo deasimilacijskih teženj in povečanim 
interesom po znanju slovenskega jezika med neslovensko govorečim pre-
bivalstvom v etnično mešanem okolju, kar omogoča »rekonstrukcijo« tradi-
cionalnih multikulturnih regij) tu pa tam napačno interpretirajo tudi neka-
teri njegovi nasledniki, tisti, ki spodbujajo izrazitejšo integracijo v večinsko 
družbo oziroma manjšinsko »odprtost«. Čeprav je bil sam v večinskem oko-
lju pomemben akter, se je glede tega izrazil takole: »Zamislimo si otočje. 
Pomembno je, da goji vsak otok svojo identiteto, ker brez nje ni nobene 
komunikacije... Biti otok ne pomeni biti osamljen, ne pomeni getizacije, 
pomeni lahko utrjevanje določene istovetnosti. Če se kumulira nekaj v naši 
identiteti, bomo to lahko izmenjali z drugimi. Izmenjava je mogoča le, če 
bomo tudi v bodočnosti imeli kaj takega, kar bomo lahko izmenjali. Asimi-
lacija to onemogoča. Ko se vse zreducira na en sam skupni imenovalec, iz-
menjava že po definiciji ni več mogoča« (Bratina, 1998). In prav gotovo, če 
bi bil še med nami, tudi ne bi mogel prezreti velikega etičnega in humanega 
vprašanja, ki ga odpirata migrantska kriza in evropska nesposobnost, da se 
zoperstavi rastočemu populističnemu neonacionalizmu. Zakaj nihče izmed 
nas ni osamljen otok in noben otok ne bo preživel, če si okrog sebe postavi 
železno zaveso ignorance in provincialne samozadostnosti.
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DARKO BRATINA: PREBLISKI
(O Darkovem delovanju na Šoli za socialne delavce v Trstu)

Darko Bratina nas je od nekdaj navdihoval s svojimi številnimi zanimanji in 
nas še danes navdihuje ter spodbuja k razmišljanju o temah, ki so še vedno 
nadvse aktualne. Veliko je bilo že povedanega o njegovi akademski karieri, 
političnem delovanju, prepričanjih in globokih strasteh, kakršna je bila, na 
primer, filmska umetnost. Kljub temu je zelo težko nazorno predstaviti nje-
govo kompleksno razmišljanje in njegova raznolika zanimanja.
Moj današnji prispevek bo preprosto in morda tudi nekoliko neurejeno 
razmišljanje, sestavljeno iz prebliskov, spominov na pomembne trenutke, 
ki sem jih v življenju delila z Darkom in so oblikovali mojo poklicno ter 
življenjsko pot, predvsem pa etično držo.
Darko Bratina je bil moj učitelj in prijatelj.
Prijateljstvo je verjetno najlepši izraz, s katerim lahko opišemo intimen in 
globok odnos z neko osebo. Za prijateljstvo so značilni brezpogojna človeš-
ka in intelektualna bližina, odkrivanje vrlin drugega in skupno doživljanje 
veselih trenutkov ter hrepenenje po znanju in seveda vzajemno zaupanje. 
Pri tem ni pomembno, kako prijateljstvo nastane ali kako dolgo traja. Vselej 
nam podzavestno zleze pod kožo in postane del nas.
Darko nas je znal navdušiti v najbolj nepričakovanih trenutkih in v navi-
dezno brezizhodnih okoliščinah. Spodbujal nas je, da sprejmemo izzive in 
dolžnosti, ki iz njih izhajajo, ter se preizkušamo. Ta njegov pristop, ki je bil 
na prvi pogled videti kot pomanjkanje pozornosti, je globoko zaznamoval 
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mojo študijsko pot.
Spomnim se, kako mi je nekega popoldneva, kmalu zatem, ko sem diplo-
mirala, telefoniral iz Torina in me obvestil, da se ne bo mogel vrniti v Trst. 
Prosil me je, ali imam lahko namesto njega predavanje za študente fakultet 
za ekonomijo in politične vede v Trstu.
Moje ugovarjanje in zatrjevanje, da nalogi ne bom kos, češ da obravnavanih 
tematik ne poznam dovolj dobro, je naletelo na gluha ušesa. Darko je bil 
neomajen. Čeprav je bil trdno prepričan, da bom zmogla, sta me tistega dne 
zajeli panika in tesnoba. Vso noč sem študirala in se poglabljala v gradivo. 
Naslednje jutro sem prišla na univerzo s tako izrazitimi podočnjaki, da bi 
lahko nanje obesila ključe svojega stanovanja. Bilo me je groza, da bom 
Darka osmešila. 
Nekaj dni pozneje mi je v zahvalo rekel: »No, pa ti je uspelo!«
Nekega večera me je peljal gledat Opero za tri groše Bertolda Brechta v Slo-
vensko stalno gledališče. Dobro je vedel, da ne razumem niti besedice slo-
venščine, čeprav je del moje družine iz Nadiških dolin. Naročil mi je, naj 
prisluhnem temu blagozvočnemu jeziku, naj opazujem obrazno mimiko 
igralcev ter spremljam njihove kretnje in na podlagi teh elementov inter-
pretiram predstavo.
Seveda sem se takrat vpisala na tečaj slovenščine, a žal dosegala bolj klavrne 
rezultate.
Darka Bratino sem spoznala na fakulteti za politične vede v Trstu, prej kot 
študentka in potem sem diplomirala pod njegovim mentorstvom.1 Zatem 
sem postala njegova asistentka in takrat še neizkušena raziskovalka.2

 
Sčaso-

ma sem Darka začela nadomeščati na predavanjih ekonomske sociologije in 
sociologije dela na takratni šoli za socialno službo v Trstu (danes je to redni 
univerzitetni študijski program). Darko ima za razvoj te šole veliko zaslug, 
saj je tu redno predaval.

1 Pod Darkovim mentorstvom sem napisala v akademskem letu 1975/1976 
eksperimentalno diplomsko nalogo z naslovom Furlanija Julijska krajina, dežela ob meji. 
To je bila prva diplomska naloga na osnovi računalniške obdelave podatkov z uporabo 
luknjenih kartonskih kartic. Za tiste čase je bilo moje diplomsko delo zelo inovativno!
2 Z Darkom sem sodelovala na koncu 70. let prejšnjega stoletja na Združenju industrialcev 
iz Trsta, v bolnišnici v kraju Castel Franco Veneto, z združenjem SOGESS srl iz Milana in 
na Inštitutu za mednarodno sociologijo v Gorici.



Tako me je mimogrede vključil v novo delovno okolje in mi predlagal, da bi 
ga nadomeščala na nekaterih predavanjih. 
Svoje današnje razmišljanje o Darku bi rada posvetila prav tej temi. Rada 
bi namreč predstavila njegov profesorski poklic. Darko je v vlogi profesorja 
podpiral svoje študente in jih spodbujal k dejanjem. Nikoli ni maral praznih 
besed. Ta njegov pristop je bil v tistih časih (v drugi polovici sedemdesetih 
let) nadvse nenavaden.
Širil je naša obzorja, nadgrajeval naše znanje in nas učil metodološkega pri-
stopa v poklicu, ki naj bi takrat ljudem ponujal pomoč, nego in praktične 
rešitve, obenem pa inovativne in profesionalne rešitve za nastajajoče potre-
be, zlasti v nepredvidljivih okoliščinah. Končni cilj je bil seveda zagotoviti 
in zaščititi pravice najranljivejših posameznikov.
Razmišljanja, ideje, intuicija, ki izhaja iz konkretnih primerov (Darko je 
namreč odklanjal raziskave, ki so bile same sebi namen), eksperimentalna 
pripravništva na terenu (v naseljih, domovih za ostarele in vaseh): Darkova 
prizadevanja so nedvomno postavila temelje za delovanje nove generacije 
socialnih delavcev. Na takih plodnih tleh smo tudi oblikovali številne inova-
tivne predloge za delovanje deželnega sistema socialnega varstva.
Darko je znal vzbuditi naše zanimanje, obenem pa je v nas zasejal kak dvom. 
Spodbujal nas je, naj se ne osredotočamo zgolj na dejstva, na dejansko sta-
nje in podrobnosti. Nikoli nam ni vsiljeval lastne resnice, prav nasprotno: 
svoje študente je vabil, naj podvomijo o lastnih prepričanjih. Pogosto nas je 
puščal na nitki, ko nam je ponudil le iztočnice za razmislek. Tako nas je mo-
tiviral in silil, da razmišljamo, se poglabljamo, opazujemo in podvomimo.
Opozarjal nas je na naše vrzeli v znanju in nas svaril pred malomarnostjo, 
vendar je to vselej počenjal nežno in taktno. Nemalokrat smo morali prena-
šati tudi njegov molk, ki pa ni bil nikoli vzvišen in neodobravajoč.
Darko nam ni pomagal pri odločanju, temveč nas je naučil, kako samostoj-
no sprejemati odločitve.
Zagovarjal je inkluzivni in univerzalni socialnovarstveni sistem, ki bi zmanj-
šal razlike med premožnejšim in manj premožnim prebivalstvom.
Morda se je v obdobju, ki ga je preživel v Torinu, naučil, kako nas prepričati 
o tem, da je treba nujno združiti družbeno solidarnost in razvoj ter lokal-
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no politiko prilagoditi potrebam skupnosti3. Pogosto sva se pogovarjala o 
razlikah med lokalno in globalno razsežnostjo. Darko je menil, da gre za 
nasprotji, ki se dopolnjujeta in nikakor izključujeta, saj se vzajemno boga-
tita.
Potres 6. maja 1976 in njegove hude posledice so spodbudili h koreniti pre-
novi socialnovarstvenega sistema v Furlaniji Julijski krajini. V tem obdobju 
je nastalo veliko predlogov za inovativne rešitve in nove organizacijske ure-
ditve (zdravstvena nega na domu je bila takrat še v povojih).
Tragični dogodki iz tistega obdobja so še vedno živi v mojem spominu. Ko 
se je 15. septembra ob 11.21 zemlja zatresla, sva bila z Darkom na univerzi, 
bilo je namreč sredi izpitnega obdobja. Sunek je bil tako močan, da sem 
pomislila, da se mi bo ves svet zrušil na glavo z ogromno knjižno omaro v 
predavalnici vred. Darko mi je velel, naj stopim k nosilni steni, nato pa je 
študente povabil, naj posedejo na stopnišče pred stavbo, in tam nadaljeval 
izpraševanje.
Leta, ki so sledila, so bila nadvse pomembna za razvoj socialne službe. Soci-
alni delavci so imeli namreč zelo pomembno vlogo v popotresni obnovi in 
zasnovi tako imenovanega »inkluzivnega« modela, ki je temeljil na razčlenje-
nih posegih znotraj posamezne skupnosti.
Prvi Darkovi študenti so se srečali s posebnim izzivom: morali so namreč 
poiskati rešitve za nujne primere, organizirati izselitev tisočerih brezdom-
cev na obalna območja, ponujati raznovrstne socialne storitve v skupnosti, 
spodbujati sodelovanje med ustanovami in podpirati občinsko oblast. Ta je 
takrat imela težavno nalogo: poskrbeti je morala za prenovo in pomagati 
posameznikom, ki so zaradi potresa utrpeli hudo škodo, zlasti pa je morala 
poseči, da ne bi najšibkejši členi v družbi zapustili kraja, kjer so živeli.
Med letoma 1970 in 1980 je bila šola za socialno službo v Trstu svojevrsten 
laboratorij. Tu so potekala številna predavanja in pripravništva. Na šoli je 
predavalo tudi veliko gostujočih strokovnjakov, nekaj jih je prišlo celo iz 
tujine (na primer Vladimir Hudolin). To je bil začetek plodnega sodelovanja 
med šolo, lokalnimi združenji in javnimi ustanovami. V nasprotju z uni-
verzo je bilo na šoli za socialno službo tovrstno sodelovanje mogoče zaradi 
svojevrstnega razvoja in posebnega statusa službe za socialno varstvo, ki je v 

3 Bil je predavatelj na Visoki šoli SAI, ki jo je finansiral FIAT.



Italiji od nekdaj delovala samostojno in ni bila podrejena javnopolitičnim 
ukrepom s področja socialnega varstva.
V družbenozgodovinskem obdobju, ki so ga zaznamovali globoki družbe-
ni nemiri (pomislimo na primer na strategijo napetosti, ki je leta 1972 v 
Furlaniji Julijski krajini povzročila teroristični atentat v Petovljah), korenite 
kulturne spremembe, nove prakse in uveljavitev novih državljanskih pravic 
– ločitev, svetovalnice, zakon o enakih delovnih pogojih za moške in ženske, 
nastanek državnega zdravstvenega sistema (zakon št. 833/78) in zakon Ba-
saglia (zakon št. 180/78) –, so k razvoju te šole veliko prispevali njeni zelo 
podkovani in nenadomestljivi predavatelji.
Darko je rad ponavljal, da sociologija ne rešuje težav, ki izvirajo iz sprememb 
v socialnem sistemu. Sociologija je zgolj pripomoček za analizo in kritično 
razmišljanje o vzrokih in posledicah. Je predpostavka, ki nam omogoča, da 
razumemo, kakšne so povezave med ljudmi in okoljem, v katerem živijo, ter 
zakaj ljudje in okolje tvorijo solidarno celoto.
Darko je bil spoštljiv, čeprav ni sledil najbolj razširjenim družbenim vzor-
cem. Nikoli ni bil dogmatičen; bil je prepričan, da so spremembe vselej 
mogoče. Spodbujal je izmenjavo mnenj. Imel je trdne korenine, obenem pa 
je bil pravi svetovljan. Šola za socialno službo v Trstu je bila zanj nekakšno 
dopolnilo univerzitetnih in podjetniških krogov (v katere je vsekakor zaha-
jal). To je bil kraj, kjer je lahko spodbujal, eksperimentiral in meril. Mnogi 
njegovi študenti se bodo strinjali z izjavo, da je bil Darko učitelj, ki je znal 
širiti kulturna obzorja, združevati lokalno z globalnim ter spodbujati rado-
vednost, metodičnost in znanstveno natančnost.
Najbolj obžalujem dejstvo, da za Darkom ne ostaja veliko zapisanega o vsem 
tem, kar je naredil v toliko letih poučevanja in prizadevanja za skupno dob-
ro.
Takšen je pač bil. Tega se je tudi sam zavedal in je pogosto obžaloval, da nima 
dovolj časa, da bi svoja dognanja zapisal. Če bi mu usoda namenila še nekaj 
časa, bi mu morda to uspelo.
Naša današnja pričevanja so le skromen prispevek… In vendar smo vsi mi 
ponotranjili veliko Darkovih nasvetov (predvsem njegov natančni pristop k 
problemom, preseganje lokalne razsežnosti – danes bi nas morda spodbujal, 
naj se ne omejujemo na virtualno razsežnost) ter moralnih in kulturnih vre-
dnot. To dokazuje tudi delo mnogih posameznikov in socialnih delavcev, ki 
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so znali udejanjiti njegova načela.
Se vam vse to ne zdi dovolj? Morda imate prav, a poglavitna naloga vsakega 
velikega učitelja je, da svojim učencem omogoči, da rastejo. Darko je pri-
speval k razvoju mnogih generacij socialnih delavcev. Menim, da so prav oni 
jasen in živ dokaz njegovega delovanja.
Za zaključek naj citiram pesnika Eugenia Montaleja, ki pravi, da »spominja-
ti se ni greh, če nam dobro dene«4, spomin na Darka pa nas še danes greje.

Igor Devetak, novinar Primorskega dnevnika

Med pavzo sem ostal tukaj, da bi zasnoval nekaj zaključnih besed, na kon-
cu pa sem se ustavil na podobah, ki so si sledile na ekranu. Splačalo se je 
ustaviti in gledati te slike, saj nam prikazujejo, v kateri dimenziji je Darko 
Bratina živel, s katerimi osebami se je srečeval (pogosto tukaj v Gorici), in 
nas spominjajo na to, da se je rad družil z mladimi.
Mislim, da je druženje z mladimi bilo zanj predvsem nuja: njegove zami-
sli so takrat bile mlade, in bi to bile še danes, saj je bil močno usmerjen v 
prihodnost. Staviti na mlade je za Darka pomenilo zazreti se iz preteklosti, 
iz getoizacije, proti prihodnosti, proti premostitvi ponižujoče izoliranosti, 
ki sta jo Gorica in Goriška doživljali zaradi meje, zaradi mučnih dinamik 
življenja na meji ter znotraj nemočne in zadušljive manjšine.
Staviti na mlade je tudi pomenilo naučiti jih inovativnega razmišljanja, ki 
temelji na dialogu, na prepričanju, da bi lahko prešli k dejanjem. Zato je 
Darko Bratina bil za mnoge učitelj – to lahko potrdijo tisti, ki so danes tu 
prisotni – in je spremenil marsikatero življenje. Pred dvajsetimi oziroma tri-
desetimi leti je imel v mislih to, kar je danes realnost. Danes bi bil usmerjen 
v prihodnjih dvajset let, ker to, kar doživljamo zdaj, bi zanj bila že pretek-
lost. Še naprej bi pripravljal to, kar bo čez dvajset let, in prepričan sem, da bi 
se še vedno družil z mladimi. Če želimo biti dediči Darka Bratine, moramo 
staviti na mlade in investirati vanje.
Po poklicu sem časnikar. Vedno znova prebiram besedilo v reviji Il Territorio 
iz leta 1986, ki ga imate v mapah in se zaključi s krasnim stavkom, morda 
4 Montale, E. (2004). Voce giunta con le fòlaghe. V E. Montale, Poesie (str. 66). Milano: 
Corriere della sera.



najbolj navdihujočim: »Normalnost je privilegij.« Normalnost je za Dar-
ka Bratino pomenila sobivanje Italijanov in Slovencev, drug ob drugem, in 
možnost popolnega izražanja lastne identitete. Pomenila je dati nekaj vsem, 
tako da bi se vsi na neki način obogatili. Pomenila je čutiti se doma tukaj, 
na meji, pa tudi v Milanu in Ljubljani, brez vsakršnih ovir. Menil je, da to 
ni težko, kvečjemu očarljivo.
Res je, da nam je Darko Bratina zapustil malo zapisanega. Kljub temu nas 
to, kar smo prejeli od njega, še vedno navdihuje. Danes lahko pripravimo 
veliko darilo, za nas in za tiste, ki bodo prišli: obvežimo se, da bomo prip-
ravili antologijo Darkovih spisov. Morda bomo spoznali, da jih v resnici ni 
tako malo; razkropljeni so, a niso maloštevilni, predvsem pa so še vedno 
plodni. Spomin na Darka Bratino je koristen še danes. A veliko tega, o če-
mer je govoril, še vedno čaka na izpolnitev. Hvala.
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Majda Bratina 

Govoriti o lastnih starših ni preprosto, saj smo pri tem čustveno zelo vple-
teni, zato bo moj prispevek nekoliko drugačen od drugih, bolj oseben. Moj 
namen je izpostaviti nekatere lastnosti očetove osebnosti, kolikor sem jih 
lahko dojela, videla, razumela samo do 25. leta starosti, ko sem se komaj za-
čela vživljati v t. i. odraslo življenje. Na žalost ali pa k sreči starše cenimo, ko 
postanemo odrasli. Meni ni bila dana priložnost, da bi se soočala z očetom 
iz oči v oči v odraslih letih, saj sem v 19. letu zapustila Gorico ter živela med 
Padovo in Nemčijo vse do leta 1997, ko je oče umrl.
V svojem prispevku bom poudarila nekatere točke, tako da bom uporabila 
določene besede, ki so označevale njegovo dejavnost.
Prva beseda je svoboda.
Vedno sem ga videla kot svobodnega človeka. Bil je svoboden v življenjskih 
izbirah, uresničevanju načrtov, izražanju lastnih misli, tudi če je plaval proti 
toku.
Njegova svoboda pa je bila zelo povezana z odgovornostjo in mislim, da je 
vedno znal dobro splesti skupaj ta dva elementa: svobodo in odgovornost. 
Njegova svoboda ni bila lahkomiselna, temveč je bila vezana na delo, napor 
in odrekanje. Njegova svoboda ni bila v tem, da je storil, kar je hotel, temveč 
da je sledil ciljem, ki jih je imel za prave.
Včasih je v življenju svoboda odvisna od okoliščin in priložnosti, ki so nam 
lahko naklonjene tako, da imamo svobodno izbiro, a po mojem mnenju je 
mojemu očetu uspelo pridobiti si svobodo korak za korakom. Nekoč mi je 
razkril, da so bile njegove skrite sanje, da bi postal režiser, a tega ni mogel 
uresničiti, ker ni imel ekonomskih možnosti. Vsekakor mu je uspelo ukvar-
jati se s filmom, saj je kljub temu, da se ni mogel vpisati na režiserko šolo, 
povezal študij sociologije s svetom filma.

SPOMINI IN RAZMIŠLJANJA



Njegova svoboda se je kazala tudi v pogumu, ki ga je imel. Vedno je podpiral 
in branil lastna mnenja in ideje, tudi proti večini, če je bilo treba, vsekakor 
vedno na način, ki ni bil vsiljiv, temveč umirjen, racionalen, argumentiran 
in konstruktiven. Prepričeval je sogovornika z močjo razuma in ne z višino 
glasu, vedno je skušal iskati soglasje na podlagi odprtega razmišljanja.
Tudi drugim je vedno dopuščal veliko svobode. Nam otrokom jo je vedno 
dal brez premisleka. Kot hčerka mu bom vedno hvaležna, da mi je dovolil, 
da sem lahko svobodno izbrala študij in prijatelje, da sem se lahko svobodno 
odločila o svojem življenju, tudi če ni povsem soglašal z mojimi izbirami.
Nobeden od mojih staršev, na primer, ni bil navdušen nad izbiro mojega 
študija, filozofije, predvsem mama ne, oče pa me je kljub vsemu razumel. 
Razumel je, da me študij zares zanima, razumel je moje navdušenje in je 
dovolil, da sem lahko izbrala samostojno. Njegovo obnašanje je na koncu 
prepričalo tudi mamo. Ne samo to. V trenutku, ko je bila izbira dokončna, 
jo je celo podpiral, na primer tako, da mi je svetoval kako zanimivo filozof-
sko branje.
Včasih se mi je zdelo, da nam je dovolil še preveč svobode. Večkrat sem se 
spraševala, zakaj nas ni več prosil, da bi se bolj poglobili v zadeve, zakaj nas 
ni malo bolj učil vsega tega, kar je znal, zakaj nas ni bolj vpletel v svoje stras-
ti. Toda on ni bil vsiljivec, kot dober pedagog ni vztrajal s prepovedmi, ni 
ukazoval, ni prisiljeval …. Mislim, da sem se zaradi tega kasneje v življenju 
lotila dolžnosti, učenja in obveznosti z večjo odgovornostjo in voljo; nisem 
jih doživela kot zunanje obveznosti, temveč kot notranjo moralno dolžnost.
Druga beseda, ki bi jo poudarila, je beseda, ki je rdeča nit tega simpozija: 
zaupanje. Z njo sta povezana še upanje in optimizem, ki zanj ni bil nekaj 
utopičnega, temveč resničnega.
Zaupanje, ki ga je imel do drugih in do prihodnosti, je bilo vedno vezano na 
njegov optimizem, znal je namreč gledati v prihodnost z zaupanjem.
Vedno sem občudovala to, da je imel ogromno zaupanja v ljudi, v drugega, 
še posebno v nas otroke. Včasih se mi je zdelo, da je celo pretiraval in da 
nam je zaupal preveč… Z leti sem razumela, da je ta značilnost, ki je na prvi 
pogled lahko videti kot neka šibka točka, v resnici bila oporna točka. In to iz 
preprostega razloga. V določenem trenutku je namreč treba izpustiti krmilo, 
treba je pustiti, da drugi nadaljujejo tvoje delo, da druge osebe prevzamejo 
v roke to, kar si sadil. Za mojega očeta je to veljalo tudi zato, ker preprosto 
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ni imel časa, da bi se ukvarjal z vsem, kar ga je zanimalo. Nemogoče je bilo 
zanj biti aktiven v vseh društvih in organizacijah, kot je verjetno želel, tako 
je razumel, da je pravilno prepuščati vodilne vloge tudi drugim in da se za-
upanje bolj obrestuje. Že res, da se človek, ki preveč zaupa, lahko tudi hudo 
opeče, a brez zaupanja umremo nekako s svojo smrtjo.
Poleg besede zaupanje sem izpostavila besedi optimizem in upanje.
Izbrala sem ju zato, ker je oče vedno gledal na stvari pozitivno in s prepri-
čanjem, da se bodo dobro iztekle. Njegovi načrti so vsi nastali z velikim 
upanjem. Ta pristop je bil zanj značilen vse življenje: stvari bodo šle na bolje. 
Dobro ima vedno možnost zmagati nad zlim. Njegov pogled je bil podoben 
tistemu v filmih petdesetih let: dobri ljudje na koncu vedno zmagajo.
Nekdo je rekel, da je bil sanjač, morda idealist, in da je prava politika
»realpolitik«. A po mojem mnenju ni bil sanjač z glavo v oblakih, kvečjemu 
je bil realističen sanjač. V resnici se je danes že uresničilo mnogo sanj, ki jih 
je imel pred dvajsetimi leti.
Zanimiva je bila vizija, ki jo je imel o teh krajih. Razumel je potencial, ki ga 
je imelo to območje, razumel je, kaj bi lahko postalo celotno goriško ozem-
lje, ko ne bi bilo več meje. Občutek imam, da nam še danes to ni popol-
noma jasno, še premalo se zavedamo bogastva, ki ga imamo. Kadar mislim 
nanj, obžalujem dejstvo, da ni mogel videti ničesar iz tega novega obdobja.
Nekaj dni pred smrtjo je govoril o tem, da bodo mejo prej ali slej odpravili 
in da je nekega dne ne bo več. Meni se je ta perspektiva zdela res utopična, 
sicer sem vanjo verjela, toda v moji glavi ne bi bilo kaj takega izvedljivo 
vsaj 30 let. Nisem si predstavljala, da bom tako hitro doživela tako velike 
spremembe.
Rekel je, da bo za takrat treba biti pripravljeni, imeti prava sredstva, poznati 
oba jezika… Morda je videl še predaleč.
Danes prevladuje občutek, da smo zamudili vlak, morda bomo lahko ulovili 
drugega, a vsekakor nam ni uspelo izkoristiti vseh priložnosti, ki smo jih 
imeli. Ni pa vse zamujeno. Še vedno se lahko trudimo za to, saj je potencial 
še vedno tu.

Kaj mi je torej moj oče zapustil?
Poleg vseh knjig, ki so v hiši, je verjetno moja dediščina ta njegov pozitivni 
pogled na življenje, njegova radovednost, a tudi zmožnost garanja, kadar je 



treba. Velik uspeh je vedno sad velikega truda. In lahko rečem, da je res znal 
trdo delati. Čeprav je bilo morda videti, kot da mu stvari kar letijo iz rok, je 
bilo v resnici v ozadju tudi veliko truda.
In nazadnje še to, da poraze lahko premostimo: v ljubezni, v politiki, v živ-
ljenju na splošno. Da kadar padeš, se lahko še vedno pobereš in vstaneš: naj 
bo enkrat, dvakrat, trikrat...
Naučil me je torej duševne odpornosti, kar je nekaj nujnega, da lahko gremo 
na svoje življenjsko potovanje.
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Uradno vabilo in program simpozija Zaupati čez mejo. Vizija Darka Bratine med družbo in 
sociologijo je bil realiziran v okviru italijanskega Tedna sociologije 2017.
Invito e programma ufficiale del convegno Fiducia oltre il confine. La visione di Darko Brati-
na tra società e politica realizzato nell'ambito della Settimana della Sociologia 2017.



“Politično omizje” simpozija. Od leve: Miloš Budin, Francesco Russo, 
Cristiano Degano, Tamara Blažina in Giorgio Brandolin.
La “sessione politica” del convegno. Da sinistra: Miloš Budin, Francesco 
Russo, Cristiano Degano, Tamara Blažina e Giorgio Brandolin. 

Prorektorica Univerze v Vidmu Nicoletta Vasta in predsednik Kinoa-
teljeja Aleš Doktorič na otvoritvi simpozija v dvorani Fundacije Carigo 
v Gorici.
La delegata dell’Università degli Studi di Udine Nicoletta Vasta e il 
presidente del Kinoatelje Aleš Doktorič all’apertura del convegno nella 
sala della Fondazione Carigo a Gorizia.



Davorin Devetak bere svojo dvojezično življenjepisno skico o Darku 
Bratini.
Davorin Devetak espone il suo abbozzo biografico su Darko Bratina.

Občinstvo simpozija Zaupati čez mejo v Gorici 20. oktobra 2017.
Il pubblico del convegno Fiducia oltre il confine a Gorizia il 20 ottobre 
2017.



Od desne: hčerki Darka Bratine, Majda in Mila, ter vnukinja Veronika.
Da destra: le figlie di Darko Bratina, Majda e Mila e la nipote Veronika.

Popoldne v goriškem kinu Kinemax.
Nel pomeriggio al cinema Kinemax di Gorizia.


