
VII. Kulturni maraton je za nami  

Sledi premislek in povzetek. Mimo visokega obiska predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, 

ne moremo. In kako bi, saj je dogodku s svojim prihodom dal težo, ko je med mnogimi  sočasnimi 

dogajanji po državi  opazil prav našega. Po njegovih zaključnih besedah sodeč se je v prestolnico 

vračal zadovoljen. Tudi mi smo bili, in tudi ponosni, saj je smisel našega vsakoletnega kulturnega 

podviga biti opaženi in obiskani. Tako smo tudi s predsednikovo pomočjo ta petek bili nekakšno 

kulturno stičišče vseh generacij v kraju, ki mu razlogov za tako srečevanje zlepa ne bo zmanjkalo.  

S tem mislim predvsem na povezovalno Scopolijevo temo, ki se nam je razkrila v vsej svoji 

razsežnosti. Nanjo smo navezali številne delavnice (kar 25 jih je bilo vseh skupaj), kot so začasni tatuji 

Cirila Horjaka v podobi Scopolijevih žuželk, pripovedovanje zgodb o znamenitem znanstveniku s Katjo 

Preša, izdelovanje rož iz pločevina z Andrejem Kavčičem in seveda najatraktivnejša med njimi – 

Scopolijeva freska, ki je nastajala v mesecu pred maratonom. Odprtje razstave ob  prisotnosti 

visokega gosta in mentorice Maje Šubic je ob spremljavi benda Kranjski volčiči pod vodstvom Roka 

Fisha in violinistke Mojce Jerman pomenilo uradno odprtje maratona.  Vrhunec večera pa je bila 

okrogla miza z izhodiščnim vprašanjem o razsvetljenski misli danes, seveda misleč na Scopolijevo 

dediščino. Obilica govorcev, dobro podkovanih v osrednji temi: kemičarka Ivica Kavčič,  geolog Jože 

Čar, botanik Jože Bavcon, zdravnik Alfred Kobal, politični filozof Janez Markeš ter pesnik in pisatelj 

Aleš Šteger je obetala zanimiv pogovor, ki sta ga dijaka Ajda Tušar in Cene Skrt spretno usmerjala. 

Ključni poudarki o Scopolijevem delu v Idriji so bili usmerjeni k njegovemu znanstvenemu delu, ki je 

bilo motivirano, kot je rekel dr. Kobal, s predano ljubeznijo do svojih pacientov, ki se jim je posredno 

posvečal tudi z botaniziranjem, z večnimi boji z rudniško upravo in seveda z obiskovanjem bolnikov v 

najbolj odročne kraje.  In kot je poudaril dr. Bavcon, ga je ravno  zapleteni in neugodni položaju, v 

katerem se je znašel v Idriji, pripeljal do tako obsežnega in poglobljenega znanstvenega proučevanja. 

Ker pa je okrogla miza želela iz preteklosti izpeljati vzporednice v današnji čas, so se govorci zedinili v 

predlogu, da bi si Scopoli kot znanstvenik evropske ravni v Idriji zaslužil muzej, ki bi širil vedenje o 

bogatem razsvetljenskem dogajanju. Kot je Aleš Šteger poudaril, je korespondenca med Scopolijem in 

Linneanusom v ljubezni do znanosti zbliževala ljudi in povezala svet na osnovi natančnega opazovanja 

in urejanja v sistem. In kot je zaokrožil dr. Markeš, smo v situaciji, ko bo po razsvetljenskih metodah 

in vrednotah ponovno treba ovrednotiti in urediti svet. Tudi sodobna medicina dela bi se po mnenju 

dr. Kobala imela še česa naučiti od razsvetljenca, ki je prav tukaj postavil njene osnove, iz katerih so 

se učili kasnejši rodovi zdravnikov.  

Po iskrivi debati, ki se je pričakovano precej zavlekla, kljub temu da govorci nikakor niso izčrpali svojih 

zanimivi vsebin, se zdi, da smo načeli temo, ki zlepa ne bo izčrpana, tako kot pravi naslov Štegrovega 

romana – Neverend, v katerem je pisatelj tako nadčasovno prepletal Scopolijev čas s sodobnim.  

Med odmorom do naslednje prireditve so se prilegli krofi, ki so jih vseh 240 pod vodstvom Klavdija 

Piriha scvrli dijaki in jih spretno raznosili po pravkar končanih predavanjih. Redki dolgoprogaši smo 

tako laže počakali na projekcijo filma Ohranjeni spomini, ki ga je Matjaž Mrak sestavil po napotkih 

dijakov: Pie Brelih, Tare Bizjak Caruso, Mojce Lazar, Maruše Mlakar in Andraža Kosmača iz niza 

dokumentarnih portretov o zanimiv Idrijčanih, ki  jih ustvarjata z Dušanom Moravcem. Sledil je 

prisrčen pogovor s portetiranci, ki je razkrival pretekli in sedanji čas v iskrivosti prepleta obeh.  

Vsebinsko poln in čustveno privzdignjen zaključek bogatega kulturnega dneva, ki se je začel že 

dopoldan, ko so dijaki prvih letnikov spoznavali minerale, drugi letniki so se učili »konzerviranja 



emocij«, mehatroniki so načrtovali futuristično elektrarno, tretji  letniki so spoznavali etnološke teme 

in četrti (ne)znano zamejstvo.   

Poln dan, ki smo ga z mnogimi sodelavci, tudi zunanjimi, kot sta Cud Hg in Založba Bogataj, skrbno 

snovali in ki so nam ga v tematskem duhu pomagali okrasiti še učenci Osnovne Šole Idrija z izvirnimi 

Scopolijevimi rastlinami iz žice. Uspešno sodelovanje, ki nas povezuje in zbližuje.  

Maja Justin Jerman  

(Objavljeno v Idrijskih novicah) 


