
Zgodba o Dragu Košmrlju

ŽIVETI USTVARJALNO
Pogovor z Dragom Košmrljem teče. Teče kot

nit, potok, reka. Mirno in brez zapletljajev.
Vendar pa je v preprosti razumljivosii njego-
vih besed in stavkov razbrati nadih nakopiče-
nih življenjskih izkušenj, velikega znanja, osab-
nega prepričanja. Prepričanja, ki bi ga lahko
prav zdajle nemara poimenovali tudi globoko
poštenost do sebe, drugih, družbe in sveta. Dra-
go Košmrlj je zanesljivo pogosto dognal potr-
ditev svoje osebne opredelitve. Tudi leta 19(>!i.
Takrat so države vzhodnega bloka planile po
Čehoslovaški. Nič ni pomišljal, še pred urad-
nim tolmačenjem dogodkov je po svoji vesti
slovenskim radijskim poslušalcem komentiral
tlogodke:

• »Taikrat sern spoznal, da je politika te
države tudi moja poHtika, spoznal sem, da je
lepo biti jugoslovanski novinar.«

• Košmrljevii so bili revna družina v zasd-
ku Bele vode pri Loškem ipotoiku. Očeta gozd-
nega delavca so uvrstili med pogrešane v prvi
voj-mi in mati se je morala-sama ubijatii s tre;ui
otroki. Drago, najstarejši, je šolski prag pre-
stoipu 1 1918. leta in poitem osem lel gulil trdo
šolske kilopi, služil za pastirja in gozdnega de-
lavca. Bisfcrega fanta so potem posiali v tržiško
meščansko šolo. Domača hranilreica je prispe-
vala 100 diLnarjcv, pomagaT pa si je tudi sam
z inštruiiranjem otrok promožniih:

• »Nas je vedno stiskala lakota. Mati je
skuhala močnik, mii pa smo spraševali za mle-
ko. Mleko naj bii bilo na dnu posode, nas je
prep-ričevala mati in hlastno smo hitelti jest, na
dnu pa ni bilo sledu o roleku.«

Tudi pri kasnejšem študiju na ljubij^nskcm
učiiteljiščii Dragu Košmrlju z lakoto ni hilo
prizaneseno. Stanoval je s tremi brati Korošnc
v majbni soibici, teisnii, da so se moralii vrsfciti
pri vstajanju brez zajlrka. '

• Diplomdral je v času hude brezpaselnosti
in največ zato se je vpisal na univerzo. Pvvo
plačilo stare diužbe za praktičmo razum^anje
d0lavskega-giibanja je bjlo 8 mesecev zapora ,in
petletna izguba pravice do državne službe. Voj-
sk.o je služil v hrvaškem Otočacu rdeče ozna-
čen in nadzorovan. Vendar pa je tik pred voj-
no tudii v poklicni vojskd bilo že precej levi-
čarjev:

• »Včaisih se mi je zdelo, da bi lahko kar
prevzeli oblast. 1940 sem potem diplomiiral iz
podagogike, filozofiije in nacionalne zgodovine.

Dobil sem tud! službo v neki kočevs.ki vasi, žal
pa nUem nič uoil. Ko^£va,rji sVojih otro'k niso

" hoteli pošiljati_ v slovensko šolo, mene pa so
zgrabili in interniira-H v Medjurečje pri Ivanici,
taborišče na mejii med Srbijo in Črno goro.
Tam nas je bilo zbranih precej slovenskih le-
vičarjev. V dneh pred začetkom vojne so vse
skuipaj raapustili in dan napada na Jugoslavijo
sem dočakal v Slovenj Gradcu.«

• Šola je bila že zaprta, svoje učenosti Dra-
go Košmrlj že vdrugič ni mogel razdajati učen-
cem. Med mladiino je vladalo anliifašistično rdz-
položenje, raapoloženje protd naoionalnemu za-
tiran-ju, ki si ga je privoščila velikosrbska bir-
žoazjja, in tudi veliko nasprotovanje služab-
ništvu slovenskih strank. V "zraku je rlsel
obračun:

• »V naši zavesti ni bilo bojazni o fašishični
zmagi, priičakovali ,srao velike dogodke in iimeli
veliiko zaupanja v Sovjetsko zvezo.«

• Vojna. Z ženo srečno prispeta v Ljublja-
no. Spomladi 1942 ga aretirajo Italijani.'Tabo-
rišoi Tireviso in Gbna.rs:

• »Najhuje je bilo tamkaj prenašati tepr.a-
nje človeškega dostojanstva, vsakdo se je la-
liko izživljal nad nami. Bili pa sm» dobro orrja-
nizirani in v Gonarsu so nam uspevale colo
gladovne stavke. Proipad Italije smo šteli za pol
prebojeine poti, čeprav se je hudo šele za-
relo.«

• 1943. Odhod v partizane. I. batatljom soške
brigade in kmalu formirana Gregorčičeva bri-
gada, v kateri je Drago Košmrlj koraisar III.
bataljona. Bojd v Brdih, na Banjški planoti, Vi-
pavskem, na Krasu. 17 narodnosti v tej brigadi
in števiJne nemške ofenzive:

• »Nemci so bilii trd oreh, toda ko smo iih
videli bežati, je njihov miif propadel.«

• Svobodo je Drago Košm-rlj dočakal v Vid-
mu. "fo je bilo nekaj, kar je bilo vredno do-
živeti:

• »Vendar pa je bil naš pojem svobode po-
vezan s Trstom. Svoboda je bila pričakovana,
ni bila presenečenje. Nekaj se je takrat kon-
čalo in ni bilo več vsakdanje napetosti, a mno-
gi med nami in tudi sara sem še dolgo spa'1 na
golih tleh.«

• 1945. V Vipavi major Drago Košmrlj sleče
uniformio. Leto kasneje je že profesor srbohr/a-
ščine v Gjdrokastru v Albanijj. V napeism
ozračju oseminštdTidesetega tudi odpravnik po-
slov, namestnik jugoslovanskega ambasado"ja:

• »Kadar neki ambasador zapusti deželo, je
to prav gotovo izraz prcvtesta.«

• Drago Košmrlj je bil nekajkrat srečal Hn-
verja Hoxho. Takrat je bil albanski voditelj
mlad, velik, rnočan, bučen in ljubezniv človak.
Toda dvoličnež:

• »Nihče od v:seh politikov nd izrekel tol.ka
lepdh besed o Titu in Jugoslavijii in nihče n,i
potem zlil več gnoja na prav istega Tita in Ju-
goslaviij©.« -

• 1949. se je'Drago Košmrlj posvetil ncvi-
naretvu. To je bila zavestna in svobodna orilo-
čitev. Njegovo pot komentatorja pozna.no.
Vendar, kaj bi svetoval, kako strnil svoje iz-
knšnje? f

• »Niikogar ne smeš zaničevati, se spuščati
na nizke veje. Mlad novinar mora prepričevati
z argumentii svoje trditve. Da lahko to stori,
mora seveda veliko vedebi. Govariti tudi tako,
da ljudje govorico razumejo. Spoštovati tudi
svoj jezik in s slovenskimi izrazi povedati svo-
je misli. Ni potrebr.o posegati po tujkah. Tisto,
kar novinar govori, naj pozna in o Mstem mora
biji tudi oseb.no prepričan. Govoritd mora sv^jo
resnico.«

•• Drag.o Košrarlj m žele!, da bi izzvenelo
pedagoško. Ne, besede.so le skupek dolgoiet-
nr.h izkušenj človeka, ki je vedno skušal p-'j-
vedati vsem.razumljivo in z najboljšimi najr.r-
nd. In zdajšnjd namen 70-letnega moža je zače-
to, preteklo še kar nadaljevati...
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