
Zgodbe v tokratnem dokumentarcu
Jožeta Možine nastopajočih prič so bile
pretresljive. Človek se je lahko vsaj pri-
bližno seznanil s krivico, ki jo je nekaterim lju-
dem naredil tisti čas. Pravzaprav je nerazumlji-
vo, kako so lahko po vojni preganjali nekoga, ki
se je med vojno izkazal recimo kot uspešen par-
tizanski diverzant. Prepričljiva je bila tudi ne-
verjetno živo povedana izkušnja Borisa Pšenič-
nika, mobiliziranca v nemško vojsko, ki se je
boril pri Stalingradu in na koncu kot sovjetski
ujetnik demontiral in čistil taborišče v Ausc-
hwitzu. Sogovorniki so bili vsekakor dobro iz-
brani in Možina je očitno znal ustvariti ozračje,
v katerem so povedali kar največ. Vendar je na-

Dokumentarni portret Cirila Ko-
smača, posnet po scenariju Tomaža
Letnarja in v režiji Jasne Hribernik,
se je prikaza »težke, zavite in izjemne« ži-
vljenjske poti pisatelja lotil tradicionalno, a
zelo prepričljivo. S tradicionalnostjo je treba

seveda razu-
meti, da niza-
nje pričevanj
avtorjevih so-
dobnikov, od
članov druži-
ne, sorodnikov
do pisateljskih
prijateljev, po-
dloženo z arhi-
vskimi posnet-
ki in z dodani-
mi igranimi
prizori, vseeno
lahko kaj po-
ve. Ustvarjalci

tega portreta so imeli srečo, da so bili vsi ti
elementi odlični – Kosmačeva hči in sin sta
znala postreči z nekaterimi manj poznanimi
podrobnostmi, tisti, ki so ga poznali (od To-
neta Pavčka, Helge Glušič, pokojnega Silva-
na Furlana, Jožeta Pirjevca in Jožeta Hudeč-
ka), so o njem vedeli z različnih kotov raz-
kriti niz zanimivosti, slikovno gradivo pa je
k vsemu povedanemu prispevalo še dodatno
patino. Kosmačev portret se seveda ni mogel
izogniti tisti nespregledljivosti, da je pisatelj
v svoji zreli dobi živel v času, ki ga je zazna-
movalo porevolucijsko lomastenje: gospod,
ki se je še mladoleten pridružil tigrovski or-
ganizaciji, »svetovljan, ki piše o kmetih«, kot
se je nekoč sam poimenoval, si je po drugi
svetovni vojni najprej prislužil mesto v no-
menklaturi, a že leta 1946 padel v nemilost.
Očitek, da je bil zgolj zaradi medvojnega de-
la na londonski BBC nekakšen angleški vo-
hun, je zadostoval za izgubo zaposlitve, tako
da ni presenetljiv podatek, da se je z izrazito
vnemo posvetil prevajanju – in osami. Da je
šlo za čisto pravo osamo, priča podatek, da je
v petdesetih vse leto preživel v pleterski kar-
tuziji. Zgodba o »prosvetljenem beraču« je
ponudila tudi pogled v njegovo poznejšo
osamo, skupaj z utrinkom, kako je bil po
ukazu pripeljan na partijo taroka z Josipom
Brozom. Liričen portret o tantadrujskem
iskanju sreče.
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Težave z naslovom

slov dokumentarca – Čas vojne – obljubljal šir-
ši pogled v tisto obdobje. Na koncu smo na-
mreč lahko slišali predvsem pričevanja, kako so
partizani med vojno – in po njej komunistična
oblast – mučili in ubijali svoje nasprotnike, tu-
di civiliste. O zločinih okupatorjev nismo izve-
deli skoraj nič, nekaj malega pa o zločinih do-
mobrancev. Ampak vse povojne generacije so se
v šoli učile o okupatorjevih zločinih. O kolabo-
raciji domobrancev tudi. Je to sploh še treba
obnavljati v tovrstnih dokumentarcih? Naspro-
tno pa so bili zločini partizanov in komunistov
vse do osamosvojitve tabu. O njih se je govori-
lo samo za štirimi stenami. Tudi o primerih,
kakršen je Pšeničnikov. Mnogo teh ljudi so po
prihodu v Slovenijo osumili sovražne dejavno-
sti in jih preganjali. Koristno je, da se o tem
govori. Vendar če je naslov Čas vojne, bi avtor
moral enakovredno orisati vse strani, vpletene
v okupacijo in državljansko vojno. Če za to ni
imel dovolj programskega časa, bi moral spre-
meniti naslov, saj je sedanji deloma zavajajoč.
Morebiti se je to zgodilo nehote. A vsekakor se
je treba izogniti temu, da bi bila zgodovina
spet predstavljana enostransko.


