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SSppooššttoovvaannii..  

  

GGaassiillssttvvoo  iimmaa  vv  SSlloovveenniijjii  vveečč  kkoott  ssttoolleettjjee  ddoollggoo  iinn  

uussppeeššnnoo  ttrraaddiicciijjoo  ddeelloovvaannjjaa,,  zzaattoo  pprraavv  ggaassiillccii  

uužžiivvaajjoo  iizzjjeemmeenn  uugglleedd  iinn  ssppooššttoovvaannjjee  mmeedd  vvsseemmii  

pprreebbiivvaallccii  nnaaššee  ddrržžaavvee,,  bbooddiissii  nnaa  vvaasseehh  aallii  vv  

mmeessttiihh..  ZZaattoo  mmee  ššee  pprraavv  ppoosseebbeejj  vveesseellii,,  ddaa  oobb  
6600..  oobblleettnniiccii  uussppeeššnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  GGaassiillsskkii  zzvveezzii  

NNoovvoo  mmeessttoo  llaahhkkoo  iisskkrreennoo  iinn  ssppooššttlljjiivvoo  ččeessttiittaamm  

oobb  pprraazznnoovvaannjjuu  jjuubbiilleejjaa..  

OObb  tteejj  pprriilloožžnnoossttii  mmoorraamm  ppoouuddaarriittii,,  ddaa  jjee  bbiittii  

ggaassiilleecc  vveelliikkoo  vveečč,,  kkoott  oopprreeddeelljjuujjeejjoo  ssttrrookkoovvnnee  

kknnjjiiggee,,  kkii  pprraavviijjoo,,  ddaa  jjee  »»ggaassiilleecc  ppssiihhooffiizziiččnnoo  

ssppoossoobbeenn  iinn  uussttrreezznnoo  iizzuurrjjeenn  ččlloovveekk,,  ččiiggaarr  

nnaallooggaa  jjee  ggaassiittii  ppoožžaarree  iinn  ppoommaaggaattii  oobb  nnaarraavvnniihh  

iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..««  
KK  tteejj  ddeeffiinniicciijjii,,  kkoott  jjoo  nnaavvaajjaa  ssttrrookkoovvnnaa  

lliitteerraattuurraa,,  llaahhkkoo  ddooddaamm,,  ddaa  bbiittii  ggaassiilleecc  ppoommeennii  

vveelliikkoo  vveečč..  PPoommeennii::  bbiittii  ssrrččeenn,,  ssooččuutteenn  iinn  

ppoogguummeenn  ččlloovveekk,,  kkii  ttvveeggaa  ssvvoojjee  žžiivvlljjeennjjee,,  ddaa  bbii  

rreeššeevvaall  ttuujjaa  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  ttuujjee  pprreemmoožžeennjjee..  HHkkrraattii  

jjee  ggaassiilleecc  ččlloovveekk,,  kkii  jjee  ppoovveezzaann  ss  kkoolleekkttiivvoomm,,  

ssoolliiddaarreenn  iinn  vvee,,  ddaa  jjee  eeddiinnoo  sskkuuppiinnaa  mmooččnnaa  iinn  

uussppeeššnnaa  nnaa  tteerreennuu..  GGaassiillccii  ssttee  vveeddnnoo  

pprriipprraavvlljjeennii  pprroossttoovvoolljjnnoo  ppoommaaggaattii  iinn  ttvveeggaattii  

žžiivvlljjeennjjee  zzaa  ddrruuggee..  VV  ddaannaaššnnjjeemm  ččaassuu  ppaa  ssoo  ttee  
llaassttnnoossttii  pprraavvaa  rreeddkkoosstt  iinn  ddrraaggoocceennoosstt..  VVeeddnnoo  

zznnoovvaa  nnaass  ggaanneejjoo  pprriizzoorrii  ppoožžrrttvvoovvaallnnoossttii  

ggaassiillsskkiihh  eennoott  ss  ppooggoorriišščč  aallii  ppooppllaavvlljjeenniihh  

oobbmmooččiijj  tteerr  ss  pprriizzoorriišščč  pprroommeettnniihh  nneessrreečč..  

GGaanneejjoo  nnaass  ttrraaggeeddiijjee    

  

lljjuuddii  iinn  nnaa  ddrruuggii  ssttrraannii  pprriipprraavvlljjeennoosstt  vvaass,,  

ggaassiillcceevv,,  ddaa  ssttee  vveeddnnoo  iinn  ppoovvssoodd  oobb  pprraavveemm  

ččaassuu  nnaa  pprraavveemm  mmeessttuu  zz  nnaammeennoomm,,  ddaa  ddaajjeettee  

bbrreezzppooggoojjnnoo  ppoommoočč  vvsseemm,,  kkii  ssoo  jjee  ppoottrreebbnnii..  
VVeennddaarr  nnee  llee,,  ddaa  ggaassiillccii  ppoommaaggaattee  lljjuuddeemm  vv  

nneessrreeččaahh,,  ssttee  ttuuddii  vveesseellii  lljjuuddjjee,,  kkii  pprriipprraavvlljjaattee  

nnaajjbboolljjššee  vveesseelliiccee  iinn  vv  kkrraajj  vvnnaaššaattee  zzaabbaavvoo,,  

ddrruužžeennjjee  iinn  ddrruužžaabbnnoosstt..  NNaa  vvsseehh  rraavvnneehh,,  vv  

ddoobbrreemm  iinn  ssllaabbeemm,,  ssttee  ppoovveezzoovvaallnnii  ččlleenn  

sskkuuppnnoossttii  iinn  lljjuuddii..  

IIsskkrreennee  ččeessttiittkkee  vvsseemm  ččllaannoomm  iinn  ppooddppoorrnniikkoomm  

GGaassiillsskkee  zzvveezzee  NNoovvoo  mmeessttoo  oobb  6600..  oobblleettnniiccii  

ddeelloovvaannjjaa  iinn  ššee  nnaa  mmnnooggaa  lleettaa  hhuummaanneeggaa,,  

uussppeeššnneeggaa  iinn  ppoovveezzoovvaallnneeggaa  ddeellaa,,  ss  kkaatteerriimm  
oobblliikkuujjeettee  ttrrddnnoo,,  ppoovveezzaannoo  iinn  ssoolliiddaarrnnoo  

sskkuuppnnoosstt..  ŽŽeelliimm  vvaamm  

ttuuddii  vveelliikkoo  ppooddmmllaaddkkaa  vv  

vvaaššiihh  vvrrssttaahh,,  ssaajj  ssoo  

vveeššččiinnee  iinn  sspprreettnnoossttii  

ggaassiillssttvvaa  ppoommeemmbbnnee  vv  

rraazzvvoojjuu  mmllaaddiihh,,  pprraavv  

ttaakkoo  ttuuddii  vvzzggoojjaa  iinn  

rraazzvviijjaannjjee  ssrrččnnoossttii,,  

hhuummaannoossttii,,  pplleemmeenniittoossttii  

iinn  ssoolliiddaarrnnoossttii..  NNaa  tteehh  tteemmeelljjiihh  vvzzddrržžuujjeemmoo  
kkaakkoovvoosstt  nnaaššiihh  sskkuuppnnoossttii  iinn  cceelloottnnee  ddrruužžbbee..  
  

ŽŽeelliimm  vvaamm  vveelliikkoo  uussppeeššnneeggaa  ddeellaa  ttuuddii  vv  

pprriihhooddnnjjiihh  ddeesseettlleettjjiihh..    
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