
Spomini na Borisa Pahorja (26. 8. 1913 – 30. 5. 2022) 

 

Prebiram zapise v medijih o človeku, ki je svojo zemeljsko pot nedavno prehodil. Vedno bolj 

se zavedam dejstva, da mi je bilo v otroštvu dano živeti v soseščini človeka, ki sodi v sam vrh 

literarnih pričevalcev preteklega stoletja, človeka, ki je preživel vse najhujše trenutke treh 

totalitarizmov 20. stoletja in svoje življenje posvetil predvsem izpričevanju resnice. 

Sam se gospoda iz Trsta spominjam iz svoje rosne mladosti na prav poseben način. Ohranjam 

ga v spominu kot suhljatega moža, z očali in večino časa s čepico na glavi. S svojim belim 

fiatom 600, in kasneje fiatom 127, je za vikende, pa tudi med tednom, redno prihajal k 

»Marički«. Večino časa je prebil v svoji delovni sobi za pisalnim strojem. Spomladi, poleti in 

jeseni je tipkal pri odprtem oknu. Ko je občasno šel na sprehod, se je držal sam zase. Družbe 

z obiskovalci gostilne ni iskal. Družil se je le s povabljenimi. Ciril Kosmač ga je večkrat obiskal 

»Pri Marički«. Nas otročaje je prijazno, vendar vselej na kratko ogovoril. Na vrtu gostilne se 

ni dolgo zadrževal. Še največkrat ob mizi v globoki senci pod lipami.   

Otroštvo in mladost sem preživel v Dutovljah – v tako imenovanih »Barkovljah«, kot so 

nekateri vaščani iz osrčja Dutovelj nekoliko slabšalno poimenovali »predmestno četrt« med 

Skopim in Dutovljami. Zaselek okrog stare šole (nekdanjega Sanatorija) in gostilne Pri 

Lovrencovih (kasneje gostilne »Pri Marički«) je bilo moje prvo igrišče na prostem. Prek 

regionalne ceste Sežana – Nova Gorica me starši nikdar niso vodili za roko k moji prvi in edini 

prijateljici iz predšolskih dni - Alenki Turšičevi. Takrat smo bili otroci resnično svobodni in 

brez odvečnega starševskega nadzora. Ta svoboda se je kazala tudi v tem, da smo se lahko 

prosto potikali naokrog, celo po gospodarskih poslopjih gostilne, kjer je bilo odloženo veliko 

zanimivega. Z Alenko sva v stavbi pred »zogom« (gostilniškim baliniščem) čuvala in hranila 

mlade mucke ter poskrbela, da Lovrencov črnodlak pes Žužo ni mogel do njih. Včasih naju je 

prišel mimogrede pogledat in preverit kaj počneva tudi Boris Pahor. 

Gostilne »Pri Marički« že dolgo ni več. Porušili so jo 23. aprila 2010. Odločitev za njeno 

rušenje je bila skrbno varovana »skrivnost«. V javnosti ni bila obelodanjena do podpisa 

pogodbe za novogradnjo. Njen zadnji lastnik je bila Občina Sežana! 

V Civilni iniciativi Kras smo si v času pred rušitvijo prizadevali in javno opozarjali, da bi stavbo 

ohranili in potrebe za novo lekarno in zdravstveno postajo – če ne bi našli primernejše 

lokacije – zadostili na način, da bi k stavbi na novo dozidali potrebne prostore, nadstropje pa 

uredili »kot kulturno in simbolno pomemben objekt, ne le za lokalno skupnost, temveč tudi 

za nacionalno raven«. V dopisu takratnemu vodstvu občine smo izpostavili, da je stavba zelo 

solidno grajena in poudarili njen kulturni pomen, ki ga stavba ima tudi zaradi dveh desetletij 

rednega obiskovanja Borisa Pahorja.  Z ohranitvijo stavbe bi ohranili pomemben del 

identitete Dutovelj. Ohranili bi vsaj del pesnikovega ustvarjalnega duha in izrazili poklon 

pisatelju svetovnega formata, eruditu, humanistu in nepopustljivemu borcu proti vsem 

vrstam totalitarizma. 



Boris Pahor je v svoji knjigi »Moje suhote in njihovi ljudje« (iz leta 2008) izrazil svoje črne 

slutnje, da se bo s to stavbo nekaj neprijetnega zgodilo in »da se hiši dogaja neka krivica«. 

Nadalje je zapisal, da mu je hiša nudila svoj »túskulum« – mirno in udobno zavetje. V njej se 

je počutil kot »dutovski gost in potem dve desetletji skoraj kot domačin«. 

Pred dobrim desetletjem, po porušitvi gostilne »pri Marički«, me je doletela čast, da sem na 

pobudo Civilne iniciative Kras imel pogovorni večer z Borisom Pahorjem v veliki dvorani 

Občine Sežana. O bivanju v Dutovljah ni bil posebej zgovoren. Zanj nepomembnim 

vprašanjem se je hitro izognil. Ni izgubljal časa za kaj drugega kot za pričevanja o tem, kaj je v 

življenju prestal in videl. Vedno je doživeto znal pretvoriti v pomen za ohranitev nacionalne 

zavesti in identitete. Srečanje - in njegova skromna želja po kozarcu toplega mleka, za 

katerega nas je po srečanju zaprosil - mi ostajata v trajnem spominu. 

S spominsko sobo in ploščo na Bunčetovi domačiji so se mu v Dutovljah skušali oddolžiti. 

Dolg do njega se povečuje. Do krajanov Dutovelj je Boris Pahor do zadnjega ostal zelo 

spoštljiv in uvideven. »Hvala, da me berete« je bil njegov odgovor na vsa dogajanja. 

 

Ljubljana, 31. 5. 2022         Ljubo Lah  

 

 

 

 

 


