
Nova oddaja za mlade, ki so jo na nacionalni televiziji pripra-
vili v okviru Otroškega in mladinskega programa, je zanimiva
poživitev siceršnje ponudbe za mlade. Tekma, kot so jo naslovi-
li, pa ima poleg obveznih »tekmovalnih« elementov, ki so najbrž nujni
sestavni del oddaje, namenjene zahtevnim najstnikom, tudi izobraže-
valno vsebino. Miha Šalehar se je v prvi oddaji predstavil kot odločen
in vešč voditelj, rahla trema, ki je bila tokrat še opazna, pa bo verjetno
v vsaki naslednji oddaji manjša.
Debatništvo in retorika sta v Sloveniji hudo podhranjeni veščini. Šele v
zadnjih letih tem znanjem posvečamo nekoliko večjo pozornost, če-
prav se zdi, da še vedno bolj v krogu ljubiteljev in posameznih navdu-
šencev. Sistematičnega razvijanja debatnih in retoričnih spretnosti, de-
nimo v izobraževalnih ustanovah, ni. Tudi zato je debatna raven naših
politikov zelo nizka, saj so bolj ali manj spretni samouki, večino pa uri-
jo v zadnjih letih posamezniki iz agencij, t. i. strokovnjaki za javno na-
stopanje. Tričlanski ekipi, ena iz Črnomlja in druga iz Idrije, sta tek-
movali na temo vrnitve slovenskih vojakov iz Iraka – eni so zagovarja-
li stališče za, drugi proti. Trije sodniki so spremljali njihovo (ne)spre-
tnost. Svoj krst so srednješolci dobro opravili. Govorci so bili suvereni,
dovolj jasni v argumentih, le jezikovno šibki. Večinoma so govorili ta-
ko hitro, da jih je bilo komaj mogoče razumeti. Politika, ki sta sodelo-
vala v studiu, sta vsak po svoje izkoristila »svojih pet minut« in predsta-
vila jasna stališča, seveda za in proti, in sicer zelo črno-belo. Oddajo sta
prijetno začinili dve »za : proti« intervenciji, namreč predstavitev ra-
zličnih stališč dveh kolegov s FDV-ja in mnenj anketiranih srednješol-
cev.
Kulturo dialoga je vredno gojiti na več ravneh, tudi v televizijskih od-
dajah. Morda bo Tekma pripomogla k višji stopnji kulture dialoga, pri
čemer bodo morali njeni avtorji in nastopajoči postati zgledni primer
tega, kar spodbujajo. Vsekakor jih čaka veliko truda.

Dokumentarni film, katerega režijo in scenarij je podpisal
Marjan Frankovič, je bil še eden od zgodovinsko-pietetnih
vstopov v ris tragedije, ki je med prvo svetovno vojno zadela
kraje ob Soči, posebnost oddaje pa je bila v tem, da ni poskušala sli-
kati široke freske divjih vojnih dogajanj, ampak se je – nikakor ne »za
spremembo« – posvetila vsemu, kar so ob silnem klanju doživeli do-
mačini.

Najprej je seveda prišel ukaz »Cesar
ukazuje ...«, in domačim fantom ni
preostalo drugega, kot da poslušno pri-
mejo za orožje in čakajo, kaj se bo zgo-
dilo. Lahi, ki so takoj na začetku zavzeli
Breginj, so sprožili neznosno učinkovit
uničevalni stroj: sledili so pregoni pre-
bivalstva, kraljevi alpini in bersaljerji so
očitno delovali po načrtu in pobijali

nedolžne, družine z malimi otroki pa izseljevali globoko v Italijo. Da
je bilo vse še obupnejše, je med najšibkejšimi prebivalci kosila davica.
Počasi je postalo tako brezizhodno, da ni bila nič presenetljivega ugo-
tovitev, ki jo je oddaja smiselno poudarila, namreč občutek, da je
Dunaj podložnike pozabil in da ti pač nimajo nobene domovine več.
Vzeli so jim jezik, šole, hoteli so jih spraviti »na kant« in tako zasede-
no območje asimilirati. Ilustracijo za vse to in še za marsikaj drugega
– tudi za prepoznanje, da domačini vojaki niso doživeli nobenega za-
doščenja ali hvale za obrambo domačih krajev – je scenarist našel v
knjigi Rudolfa Rudija Šimaca Kako se je začelo na Soči 1915 in kon-
čalo 1918, očitno viru vsakršnih trpkosti. Oddaja, ki je s svojo nazor-
nostjo in uvidom v posameznikovo trpljenje učinkovala kot opomin
proti prahu pozabe.
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In dež krvav in solz potok in blisk in grom Za kulturo dialoga!
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