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La romano Doberdo, eldonita en Labako en la jaro 1940, estas  
ekzemplo de tn. »kolektiva romano«, kie la ĉefrolanto ne estas 
unu persono, sed tuta kolektivo – en tiu ĉi kazo la soldatoj de la  
aŭstra-hungara armeo. La tuta strukturo de la verko ŝajnas unuavide 
sencentra. La agado okazas en kvar diversaj lokoj, la tuto estas  
nomita laŭ la loko ĉe la nuna slovena-itala ŝtatlimo, troviĝanta ĉe la 
itala flanko, Doberdob (Doberdo), kie estas priskribita la pozicia, 
senelira kaj tiel sensenca reciproka pafado, sensenca sufero sub 
la kugloj de la »malamiko«, kaj eĉ pli, de la ĉikanoj kaj sen-
sencaĵoj de la propra suboficira kaj oficira estraro. La tuta kon-
struo de la aŭstra-hungara imperio staris sur du fundamentoj: la 
romkatolika eklezio unuflanke kaj la armeo aliflanke. Ankaŭ la 
romano de Prežih ilustras la kadukan realon de ambaŭ fundamen-
toj. La romkatolika eklezio baziĝis sur la historia fakto, ke ĝi ne 
estis libere kaj laŭ propra verserĉado trovita kaj elektita de ĉiu 
unuopa persono, sed altrudita de la ŝtata povo. En la tempo de la  
reformacio aŭdiĝis slogano: Katoliko naskiĝas, protestanto  
fariĝas. Estas fakto, ke ĉio, kio estas al la homo, ĉu senpripense 
heredita, ĉu perforte altrudita, estu tio religio aŭ mondpercepto, 
nepre koruptiĝas kaj kadukas kaj tiel venenas la tutan socion kaj 
ŝtaton. Prežih mem – en la romano oni lin trovas en la persono de 
soldato Amun – venis en la armeon kaj militon ankoraŭ kiel pia 
katoliko, tiel edukita de sia patrino. Sed observante la malaŭtenton 
de la katolikaj ceremonioj kaj la senpripensan aprobon de la milito, 
argumentita per du pafitaj personoj, la tronheredanto Ferdinando 
kaj lia edzino, pro kio poste devis morti dek milionoj da homoj 
kaj la tuta eŭropa ordo disfali, li perdis sian kredon kaj el katoliko 
fariĝis profundkreda komunisto. 
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2373  Šentjanž

VABILO
Koroška, slovenska in svetovna literarna javnost je 
 bogatejša  za še eno pomembno knjižno izdajo:  

prevod Vorančevega vojnega romana  
DOBERDOB v esperanto.  

S prevajalcem romana Vinkom Ošlakom  
vam bomo knjigo predstavili  

v četrtek, 15. decembra 2016, ob 18. uri  
v Knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu.

VLJUDNO VABLJENI.

Poštnina plačana pri pošti  
Slovenj Gradec


