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~arta Pirnat - Greenberg 
Student noi bo no ameriškem kolidžu 

Že sedemnajsto leto z možem in dvema otrokoma živim v Kansasu. 
Kansas mi je bil najbr1. usojen: Lawrence sem poznaJa s fotografij in 
pripovedovanj prijateljev, ki so biH kot fulbrightovci na Kansa~ki univerzi, 
vsaj deset let pred svojim prihodom v te kraje, kjer je mož, Kalifornijec, 
dobil mesto na slavistiki. Nekaj let kasneje sem se tudi sama tu zaposl.i1a 
kot lektorica za havaščino in slovenščino. Na začetku se nama je Lawrence 
zdel zelo daleč od sveta in računala sva, da bo le začasna postaja. A počasi 
nama je prirasel k srcu in posebno v zadnjih letih. ko svet postaja vse 
nevarnejši, se nama zdi kot oaza da1eč'od ponorelega sveta. Celo ogromne 
nenaseljene pJanjave, v katerih sva se včasih počutila izgubljena, zdaj delu
jejo osvobaja joče, ko se vrneva iz prenaseljene Kalifornije ali iz DomžaL 
Težko je v dnevniški obliki in na nekaj straneh ustvariti vtis o življenju na 
ameri~kem Srednjem zahodu. Povrhu vsega je v mesecu, ki sem ga zajela, 
moje običajno življenje obvladovala dilema, s katero se mi, hvala bogu, ni 
treba ukvarjati vsako leto, namreč izbira sinovega študija. Slovenskemu 
bralcu je ne predstaVljam, ker mislim, da je na~ primer vreden posebne 
pozornosti, ampak v širši razmislek o prednostih in slabostih javnega in 
zasebnega izobraževanja, če bi se tudi v Sloveniji kdaj odločili za podoben 
dvotimi sistem visokega šolstva, kot ga imajo Združene države. 

••• 

Sreda, ZI. marca 

Sredi pomladnih počitnic smo. V njih je prav malo poČitniškega, a 
vsaj priložnost, da malo upočasnimo ritem in napolnimo akumulatOrje za 
preostala dva meseca semestra. Pomladi so za ljudi, ki živijo po ~olskem 
koledarju, že po običaju zelo naporen del leta, jaz pa sem letos s težavo 
prisopihala komaj do konca zime. Teh počitnic sem se veselila, da se malo 
naspim in postorim vsaj nekaj stvari, s katerimi sem v zaostanku. Zelo se 
mi prileže, da imam na voljo več časa za prevajanje: za jubilejno 
Toporišičevo številko Slavistične revije se je nabra1a 7.ajetna zbirka sinopsi
sov in povzetkov, ki naj bi bili prevedeni v angleščino do konca tedna. 
Kak~en dan besede kar same tečejo izpod prstov v računalnik, drugiČ spet 
jih je treba pUliti. Danes mi gre dobro. Vmes korespondiram s Centrom za 
slovenščino v Ljubljani, s katerim skušamo za mojega ~tudenta slovenščine 
prilagoditi poletni program zahtevam ameriškega štipenditorja. Birokracije 
so povsod na tem svetu zato, da ljudem grenijo življenje. Fant se uči 
s1ovenščino že tretje leto in v Kansasu se je je naučil toliko, kot se je jezi-
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ka sploh mogoče naučiti v tujem okolju. za izpopolnitev mora torej nujno 
na poletno šolo v Slovenijo, za kar mu je komisija na naši univerzi dodelila 
štipendijo. Ker pa sredstva prihajajo od zvezne ustanove, mora program, 
za katerega jih bo porabil, natančno ustrezati njihovim zahtevam, tako po 
številu ur kot po številu dni in tednov, v katere so te ure razporejene. Nič 
ne pomaga dokazovanje, da je poletna šola slovenskega jezika v Ljubljani 
zelo intenZivna, da vsebuje več kot zahtevano števi10 ur v štiritedenskem 
programu, da šesttedenski program v Sloveniji ne obstaja in da se na 
izpopolnjevalni stopnji človek uči jezika tudi pri drugih izobraževalnih 
dejavnostih in ne le pri jezikovnem pouku. če želimo denar, je treba 
pripraviti podroben program s silabusom in literaturo za dodatna dva 
tedna individualnega pouka in dobiti od Centra pisno zagotovilo, da bodo 
tak program zanj tudi izvedli. Končno imam zahtevane papirje, podpisane 
in požigosane od Centra, in samo upam lahko, da bodo birokratj s 
pripravljenim programom zadovoljni. 

Sredi dneva se kljub počitnicam odpravim na fakulteto. Tatyani, ki 
pri Centru za ruske in vzhodnoevropske ~tudije skrbi za njihovo promoci
jo po kansaških šolah in v širši javnosti, pomagam pri pripravi kratkega 
reklamnega mma 7.3 naš hrva~ko-srbsko-bosanski program (v taki Jepi 
simbiozi - predmet se imenuje BCS ali BosnianlCroalianlSemian - živijo 
ti jeziki in kulture samo še zunaj ozemlja biv~e srbohrva~čine). Pred ted
nom je posnela konverzacijsko omizje, kjer s študenti ob četrkih opoldne 
eno uro govorimo samo hrvaško, zbrali sva še precej fotografij s področja 
teh jezikov in zdaj sem ji prinesla tudi nekaj glasbe. Preg1edujeva in izbira
va posnetke, ki jih bo vključila: imava nekaj zares dobrih, študentje so 
živahni, zgovomi in zelo sproščeni. Klepetajo o vsem mogočem, največ o 
načrtih za počitnice. Tatyana želi govor pri mizi podnaslov iti, za kar ji 
natipkam podnaslove, izbereva in označiva tudi fotografije. Mislim, da bo 
iz zbranega gradiva nastal privlačen reklamni film. če bo kaj pomagal k 
popularizaciji našega programa~ bomo videli, morda šele čez dve leti. 
Američani so zelo praktični in zanimanje za tuje jezike v veliki meri urav
navajo politične razmere: odkar so se razmere na Balkanu vsaj za silo 
umirile in je to področje izginilo s prvih strani časopisov, je tudi zaniman
je za hrva~čino/srbščino/bosanščino usahnilo. Nekateri (ciničnO rusisti 
pravijo, da je Putin njihov največji zaveznik in edino upanje za preživetje 
stroke v Ameriki: morda bo le uspel politične razmere toHko zaostriti, da 
bo Rusija spet postala nevama, torej zanimiva za študij. Ne vem, ka~no 
upanje lahko gojimo za južnoslovanskl študij - nihče si ne želi ponovne 
vojne. Se vedno upamo, da bo bol~e vedenje o tem področju pripo ...... oglo 
k večjemu vpisu na jezikovne tečaje. Prav tekoči ser;nester je na naši uni- , 
veni -balkanski-, s številnimi prireditvami - od predavanj, okroglih miz, 
razstav, filmskih projekcij, do koncertov in de1avnice. za učitelje - na temo 
bivšega jugoslovanskega, deloma tudi širšega južnoslovanskega prostora. 
Vrsto imenitnih predavan; je uvedel Aleš Debeljak, imeli smo okroglo mizo 
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na temo zadnjih vojn na Balkanu, v Kansas Cityju nepozabni koncert 
hlVaške srednjeveške glasbe v izvedbi skupine Dialogos iz Pariza (njena 
ustanoviteljica in voditeljica Katarina Livljanic iz Zadra raziskuje srednje
ve§ko glasbo v Dalmaciji in na otokih in jo v požlahtnjeni obliki poustvar
ja še s petimi ženskami), prihodnji teden pa nas bo obiskal slovenski vele
poslanik v Washingtonu Samuel Žbogar, ki bo predaval ovlogi Slovenije 
v EU in Natu. 

Ko se vrnem domov, nestrpno pogledam v poštni nabiralnik. Vsak 
dan pričakujemo odgovore od univerz, na katere se je prijavil Beni, ki letos 
končuje srednjo šolo. Predvsem 7..atO so letošnje pomladne počitnice 
drugačne od drugih - nervozni smo in nestrpni in zato se tudi držimo 
doma. V preteklosti smo se ob tem času skoraj vsako leto odpravili vsaj za 
nekaj dni iz Lawrencea, lani na ogled dveh zasebnih univerz. Univerze 
Washington v St. Louisu in kolidža GrinneU v Iowi. To je bil šele začetek 
dolgega in napornega procesa iskanja najprimernejše univerze, skozi 
katerega se morajo prebiti ameriški najstniki v zadnjih dveh letnikih sred
nje šole. V nasprotju s pričakovanji je to posebej težavno za izjemno nadar
jene, saj imajo odprtih na stotine možnosti na javnih in zasebnih unj
verzah. Za povprečno uspc§nega je pot na najboljše §ole, ki so večinoma 
zasebne, zaprta, torej veliko dilem odpade. Vpišeš se na neko javno šolo, 
v našem primeru bi bila to Kansaška univerza (bolj znana kot KU), največja 
in najboljša javna univerza v ameriški zvezni državi Kansas, pet minut 
vožnje od našega doma. Po njenem kampusu si tekal že v plenicah, 
neštetokrat moral z mamo ali očetom v knjižnico in na slavistični oddelek, 
včasih celo v razred, torej je vse popolnoma znan, že velikokrat prehojen 
teren. Nič lažjega. 

Kansaška univerza je solidna, s 30.000 študenti precej tipične 

velikosti za osrednjo javno univerzo, razmeroma poceni (ne pa brezplačna 
- za vse šolanje po srednji šoli se v ZDA plačujejo šolnine), z izjemno 
široko odprtim vpisom. Zelo nizko zastavljenim vpisnim pogojem brez 
velikjh težav zadosti večina kansaških srednješolcev. Logika tako velike 
demokratičnosti pri sprejemu je v tem, da naj bi bila šola, kj se v veliki meri 
financira s sredstvi davkoplačevalcev. tem davkoplačevalcem (oziroma nji
hovim otrokom) kar najbolj na ~iroko odprta. Majhna selektivnost pri 
vpisu pa ima to glavno slabost, da tako na univerzo pride veliko študen
tov, ki so 7.3 študij zelo slabo pripravljeni. Vsakdo, ki je kdaj poučeval, pa 
ve, da kakovost pouka ni odvisna samo od sposobnosti in prizadevnosti 
učitelja, ampak tudi od nadarjenosti. motivimnosti, predznanja in delovnih 
navad študentov. Učitelj nehote prilagaja tempo in nivo pouka skupini, saj 
v osnovnem družbenem sporazumu med javnimi visokošolskimi 
ustanovami in "uporabniki" ni le široka odprtost teh ustanov, pač pa tudi 
pričakovanje, da bodo ljudje, ki so bili sprejeti in plačali (sicer ne veliko) 
šolnino, tudi diplomirali, in to v najkrajšem možnem času. Temu je treba 
dodati še pritisk rednih študentskih ocenjevanj, ki lahko vplivajo na 
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učiteljevo napredovanje in točkovanje pri dohodku, na smereh z majhnim 
vpisom. kot na primer na slavistiki, pa obstaja tudi strah pred osipom. Ta 
mešanica državnih in tržnih mehanizmov prispeva k inflaciji ocen in 
znižuje zahtevnost ter posredno tudi kakovost izobraževanja. Z Marcom 
poznava te razmere od znotraj, saj se z njimi srečujeva tako rekoč vsako
dnevno pri svojem delu. Beni se je o njih poučil iz literature, ko se je začel 
razgledovati po ameriškem univerzitetnem trgu, gotovo pa je kdaj prisluh
nil tudi najinim pogovorom in tožbam, ki so mu najbrž samo utrdile 
prepričanje, da bo KU zanj "prelahkatI. Tako se je kljub najinemu prigovar
janju, da mu KU lahko da čisto solidno dodiplomsko izobrazbo, če se bo 
le sam zanjo potrudil, že zelo zgodaj v srednji šoli odločil, da želi študirati 
na eni od elitnejših zasebnih šol. če bo za študij dobil ~tipendijo. za to 
svojo odločitev je imel dobre razloge: ni mu ~Io za zvene ča imena in 
prestiž slavnih univerz, pač pa si je želel okolja, ki bi mu nudilo dovolj 
izzivov. da bi končno lahko izmeril in razvil svoje sposobnosti, zlasti iz 
matematike in fizike (čeprav še ni odločen. kaj bo študiral). Kljub razmero
ma dobremu javnemu šolstvu v Lawrenceu mu osnovna in srednja ~91a 
tega nista omogočili, čeprav je bil vedno super odličnjak z vsemi 
mogočimi obšolskimi dejavnostmi in številnimi zmagami na tekmovanjih 
iz znanja, matematike, tujih jezikov in na §ahovskih turnirjjh. 

Proti tem Denijevim čisto legitimnim razlogom so najini, starševski. 
Najprej problem njegove selitve daleč od doma. Prihajam iz okolja (osred
nje Slovenije). kjer se v mojih časih nihče ni selil od doma zaradi študija in 
tudi danes mnogi mladi ostajajo pri starših §e v pozna trideseta leta. Tudi 
Marc je živel pri starših kot študent na UCLA in še dobršen del 
podiplomskega študija. Tako je ameriški koncept zgodnjega osamosvajan
ja otrok na način, da jih pri osemnajstih pošlješ kar najdlje od doma, 
obema skoraj enako tuj. Prepričana sem, da oddaljenost od doma ~e ne 
pomeni samostojnosti, in da prav to prezgodnje in nenadno trganje vezi 
med otroki in sta~i povzroča podalj~evanje otroštva, ki se pri mnogih 
nadaljuje v srednja leta, namesto zorenja po hitrem postopku. Seveda pa 
se mora vsak starš vedno vprašati, ali ni potreba, da otroci čim dlje ostane
jo nekje v bližini, bolj njegova kot njihova, in če je odgovor pritrdilen, je 
razlog seveda neveljaven. Drugi razlog je bil vsebinski in zato bolj 
upravičen. Velike univerze kot npr. KU imajo določene prednosti pred 
manjšimi zasebnimi šolami, za katere se zanima Deni: večji izbor ~tudijskih 
smeri, dostikrat vrhunske raziskovalne programe, laboratorije in knjižnice, 
poleg dodiplomskega tudi podiplomski študij ter rasno in slojno pestrejšo 
študentsko populacijo. Ker je razmerje med številom učiteljev in študentov 
neugodnejše kot na najbolj~ih zasebnih šolah (mnoge se ponašajo s 
številom 9 študentov na profesorja), profesorji pa in1ajo ~udi velike razisko
valne obveznosti, študentje seveda niso deležni tolikšne osebne pozom05ti.~ 
in stalnega vodenja. To je ]a~ko slabo, saj se marsikdo v tem ogromnem 
ko]osu dejansko izgubi, a je po drugi strani tudi priložnost za razvijanje 
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samostojnosti in večjo osebno rast. Tretji argument v prid šolanju na KU je 
stvaren, ekonomski, a nezanemarljiv. Cena ~olanja na dobri zasebni uni
verzi je približno štirikrat toli~na kot cena na KU, zelo uspešnim pa KU 
šolnino v celoti odpiše in najboljšim krije celo življenjske stroške - in tu 
moram popraviti svojo preš njo trditev o plačevanju šolnin: brezplačno 
šolanje za najbolj nadarjene obstaja tudi na dodiplomski ravni. posebno na 
javnih univerzah, ki si morajo bolj prizadevati kot zasebne, da pritegnejo 
nadarjene študente. Razlika v ceni štiriletne izobrazbe na KU in zasebni 
šoli bi bila v na!em primeru torej približno tolik!na, kot je vrednost 
razmeroma dobre hiše v Lawrenceu. Štipendije, povezane z uspešnostjo, 
so na dobrih zasebnih univerzah razmeroma redke, ker so pač vsi sprejeti 
izjemno uspešni. Obstaja sicer finančna pomoč v obliki štipendij in poso
jil, če šola na osnovi finančnega stanja in dohodkov ~tudentovih starrev 
ugotovi, da družina nima zadostnih sredstev, da bi pokrila šolnino, a pre
den se prijaviš, seveda ne veš, če si upravičen do kakršne koli pomoči. 
Beniju sva predstavila vse argumente v prid ~olanja na KU, nisva pa mu 
mogla prepovedati, da posku~a srečo na zasebnih univerzah. Naš dogovor 
od vsega začetka je bij, da gre lahko na zasebno šolo, če bo dobil štipendi
jo, ki bo v celoti ali vsaj večinoma pokrila ~olnino. Fant je lani spomladi 
sijajno opravil vrsto nacionalnih preizkusov znanja in sposobnosti in sko
raj na vseh dobil največje možno število točk, kar ga je utrdilo v 
prepričanju, ne le da bo na izbrane šole sprejet, ampak da bo od njih dobil 
tudi denar. Midva, še vedno nemotivirana, da sina pošljeva daleč od doma, 
sva precei pasivno spremljala njegovo izbiro ~o[ in jesensko pripravo 
obsežne prijavne dokumentacije. Ko so bile prijave oktobra odposlane, se 
je začelo nekajmesečno čakanje na odgovore. žal tudi danes v nabiralniku 
ni težko pričakovane pošte. 

Ponedeqekt 26.nnarca 

Končno imamo še zadnji odgovor. Obvestila o sprejemu so postopo
ma prihajala od božiča do marca, medtem ko so vse končne odločitve o 
finančni pomoči prispele šele v zadnjem tednu. Beni je bil po pričakovan
ju sprejet na vseh ~est šol (pet zasebnih in KU), na katere se je prijavil. Ko 
je že pred božičem dobil prvi pozitivni odgovor od univerze California 
Institute of Technology (Caltech), je bil presrečen, saj je vedel, da z ostali
mi ne bi smelo biti težav, če mu je uspelo pri eni najbolj selektlvnih 
ameriških šol. Seveda sva se z Marcom z njim veselila, a ko smo od 
Ca1techa malo po novem letu izvedeli, da nismo upravičeni do finančne 
pomoči, štipendij za uspe~nost pa ne dajejo, naju je tudi vedno bolj 
skrbelo, kaj bova storila, če bomo dobili podobne odgovore tudi od dru
god, saj bova fantu morala odreči izobrazbo, ki si jo je s svojimi sposob
nostmi zaslužil. Beni je bU očitno razočaran in frustriran. In kaj bi tudi ne 
bil: napravil je vse, kar človek v njegovih letih lahko, da se dokoplje do 
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vrhunske izobrazbe, a ker nismo ne dovolj revni, da bi dobili finančno
pomoč, ne dovolj bogati, da bi šolnino lahko v celoti (ali večinoma) 
plačaii, mu je ta pot enako zaprta kot ljudem, ki jim manjka sposobnosli. 
Reklamna taktika zasebnih šol je pač taka, da bodoče kandidate 
epotrošniketl

) na:jprej prepričajo, da si vsak, ki ima ustrezne sposobnosti, 
lahko priVOŠČi elitno izobrazbo; če bi rekli, naj se prijavijo le nadarjeni in 
bogati, bi se jim seveda marsikateri izjemni talent tudi izmuznil. Tako si 
zagotovijo največjo izbiro potenciala, naivni osemnajstletniki pa seveda 
verjamejo, da jim vrhunski uspehi stoodstotno zagotavljajo tudi vrhunsko 
izobrazbo. Vendar pa ni čisto tako: zagotav)jajo jim sprejem na elitno uni
verzo, dejansko ~olanje na teh ustanovah pa jim zagotovlja samo kom
binacija dobrih možganov in premožnih staršev. Glede na to, kolik!en je 
pritisk na te ~ole (sprejmejo med 10 in 20 odstotki prijavljenih), je mogoče 
sklepati, da je ta kombinacija v Ameriki zelo pogosta in oznaka zasebnih 
kot 'Ibogatih ~ol" dokaj ustrezna. Srednji sloj, kot smo mi, lahko upa na 
redke štipendije za izjemen uspeh; zelo bi pomagal tudi športni talent, ki 
pa je v naši družini na '.alost popolnoma odsoten, ali pripadnost rasni 
manjšini (žal izredno redka ameri~kojudovsko-slovenska kombinacija ne 
~teje). Seveda pa posameznik težko presoja svojo upravičenost do 
~tipendije, ker ne pozna poola kandidatov, s katerimi tekmuje, ne profila, 
ki je za določeno ustanovo najbolj zaželen, aH količine sredstev, ki so na 
voljo. Tu v veliki meri delujejo tržne zakonitosti: izobrazba je (zelo drago) 
tržno blago, ki ga javne šole prodajajo po močno subvencioniranih, zaseb
ne pa po deloma subvencioniranih cenah; kljub astronomski ceni šolnin te 
ustanove trdijo, da je dejanska cena izobrazbe skoraj dvakrat tolikšna, kot 
jo zaračunajo potrošniku (preostanek se pokriva iz finančne podpore 
uspe!nih alumnov). tlovek se potem sprašuje, 7.akaj bi korporacije, ki pro
dajajo izobrazbo (znanje), to blago komu prodajale po znižanih cenah ali 
skoraj zastonj, saj vendar niso dobrodelne ustanove. Razlog za to je spet 
ekonomski, saj ~tudent, ki na taki ustanovi ~tudirat ni le potrošnik, ampak 
tudi ponudnik sposobnosti in talentov, brez katerih te ustanove ne bi 
dosegale prestiža in uspeha, kot ga imajo. Ena od glavnih postavk pri 
reklamiranju teh ~ol je namreč prav kakovost sprejetih študentov I na 
primer povprečno .število točk, ki so jih sprejeti bruci dosegU na nacional
nem preizkusu sposobnosti ali njihov polo1.aj v letniku (najbolj selektivne 
se na primcr ponahja s podatkom, da 90 odstotkov njihovih brucev izha
ja iz vrhnje desetine v zadnjem letniku srednje ~ole). Od vseh, predvsem 
pa od najuspe~nejših alumnov tudi pričakujejo, da bodo s prispevki, znan
jem in ugledom pomagaJi svoji alma mater vse življenje. 

ln tako je bilo vse od nevzpodbudne novice s Caltccha na~e glavno 
upanje, da je Benijev uspeh toliko i7.stopajoč, da mu bo katera od preosta
lih šol - vse podeljujejo zelo omejeno število štipendij za uspeh - ponudi
la štipendijo, ki bi pokrila vsaj polovico (če že ne večjega dela) šolnine. 
Zdaj, ko imamo pred sabo vse ponudbe, smo še v hujši zagati:" od vsake 

165 

~-E:. ." _ 



šole je dobil nekaj podpore. od Grinnella na primer približno tretjino 
~olnine, a ~e vedno ne dovol;, da bi ga lahko poslali na katero koli brez 
ogromnih finančnih žrtev in resnega znižanja Življenjskega standarda 
(pogovarjali smo se že, kako bomo na obisk k očetu v Slovenijo pošiljali 
vsako leto po enega družinskega delegata). Da sploh ne govorimo o tem, 
kam bomo čez tri leta poslali študirat Leo. Seveda se je vedno mogoče 
zadolžiti ali porabiti sredstva za pokOjnino, kar marsikateri Američan tudi 
stori, da omogoči otrokom najboljšo izobrazbo. Z Benijem smo že večkrat 
premieJi različne scenarije. Ker je zelo introvertiran tip, je zelo težko ugo
toviti, ali ga situacija samo frustrira in se je pripravljen sprijazniti z njo ali 
pa je čisto obupan in resigniran. Po eni strani trdi. da kljub veliki želji po 
vrhunski izobrazbi ne bi nikoli hotel in ne pričakoval, da zanj žrtvujemo 
vse družinsko premoženje, po drugi pa še vedno govori o možnosti šolan
ja na KU kot o izhodu v sili, skoraj kot o kazni za poraz v boju za kaj 
boljšega. Vem, da to ni dober uvod v tako pomembno novo poglavje nje
govega mladega življenja. Ne upam več kaj dosti, da bo sam prišel do 
odločitve, ki bi nas rešiJa iz finančnih zagat - in tudi sama nisem več 
prepričana, da bi bila to zanj optimalna rešitev. Zavedam pa se, da kakdna 
koli končna odločitev že bo, da mora biti njegova. Mesec pred rokom za 
vpis nam ni Benijeva usoda po zaključku srednje šole nič bolj jasna kot lani 
ob tem času in počasi se nas loteva panika. 

Trenutno imamo v hiši na obisku fizika, moža Marcove kolegice še 
iz let na UCl..A, ki je prišla za nekaj dni predavat na KU. Že dva dni 8eniju 
pripoveduje o svojih raziskavah s področja laserske tehnologije in mu 
razlaga, kako poteka življenje in delo fizika. Benija navdu~uje za Caltech 
in mu v samih presežnikih riše možnosti. ki jih nudi ta vrhunska univerza 
za matematiko, fiziko in tehnologijo. Po njegovem mnenju so take 
možnosti vredne kakr§nega koli denarja in žrtev, že zato, ker je za fizika 
neprecenljivega pomena, da se čim prej poveže z vrhunskim laboratorijem 
in prav tako raziskovalno skupino. Prepričana sem, da je lo za pečat ilo 
našo usodo. Beni, ki je že prej postavljal Caltech na prvo mesto. zdaj goto
vo več ne dvomi, da je lo edino prava šola zanj. Mislim si, da nam zdaj vsaj 
ne bo več treba tehtati med finančno neugodnimi možnostmi, pač pa samo 
med finančno nemogočim in mogočim. Morda je to celo neke vrste 
olajšanje, saj z odločitvijo ne moremo več dosti odla§ati do prvega maja 
mora biti fant vpisan. 

Sreda, 4. aprlla 

Nekaj dni se ni bilo časa ukvarjati z izbiro ko1idža. Čez vikend smo 
imeli v hiši novega gosla, tokrat dirigenta skupine šestnajstih kitaristov iz 
Eutina. na~ega pobratenega mesta iz &hleswig-Holsteina. S tem mestom 
se čutim povezano. čeprav še nikoli nisem bila tam. Pred dvema letoma je 
bil Beni blizu Eutina šest tednov na srednje§olski izmenjavi, nekoliko kas-
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neje smo pa mi od tam dobili na obisk Philippa za šest tednov. Bilo je za
nimivo in vznemirljivo leto in prihodnje leto nameravamo izmenjavo 
ponoviti z Leo. Zdaj bomo imeli v Eutinu novega prijatelja, glasbenega 
učitelja Andreasa, ki je skupino svojih učencev kitare (večina jih je 
približno Leine starosti, nekaj pa je tudi odraslih) pripeljal na turnejo po 
Ameriki, na kateri so se ustavili tudi v Lawrenceu. za Marca ki tudi sam 
zelo dobro igra klasično kitaro, je bila priložnost, da gostimo dirigenta, kot 
naročena. Z Andreasom sta ure in ure igrala v duetu, jaz pa sem se izživlja
la s kuhanjem in tako smo vsi u~ivali: jaz v kuhanju ob dobri glasbi, ona 
dva v igranju ob dobri hrani. 

Predvčeraj§njim je naš gost odšel in spet smo se začeli več 
pogovarjati o 8enijevi izbiri. Predvsem sva z Marcom želela od njega 
dokončen odgovor, katero šolo med ~estimi, na katere je bil sprejel, bi si 
izbral. če denar ne bi bil problem. Ker taki pogovori z njim niso nikoli 
posebej uspešni, če jih zastavimo kot družinski posvet, je Marc posku~al z 
njim razčistiti zadevo v dvoje. Na najino veliko začudenje se Beniju po 
pogovoru s prijateljem fizikom in po nekajdnevnem premisleku Caltech 
(ali poklic fizika) ni več zdel tako privlačen: jasno mu je postalo. da se še 
ni pripravljen povsem usmeriti v fiziko in matematiko, ampak da ozka spe
cializacija lahko počaka do podiplomskega študija. Veliko raje bi si prido
bil kar najŠirše zastavljeno izobrazbo, čeprav bo najverjetneje njegovo 
glavno področje matematika, in bolj kot velike §ole ga privlačijo majhni 
kolidži. Tem pogojem je med ~estimi šolami najbolje ustrezal GrinneU, 
majhen kolidž v Iowi, ki velja za enako dobrega v naravoslovju, matemati
ki in humanistiki. Nama je bila njegova odločitev všeč v več pogledih. Na 
dodiplomski stopnji je' pomembneje, da pride na šolo, ki bo čim bolj 
celovito razvila njegov intelekt, kot da pride na ustanovo z vrhunskimi 
raziskovalnimi programi, pa četudi v stroki, iz katere bo morda diplomiral. 
Iz lanskega obiska Grinnella in iz izkušenj več znancev se zdi, da je v nje
govem okolju manj surove tekmovalnosti in več možnosti za osebno rast 
kot na strogo v naravoslovjc usmerjenih šolah. Nekoliko sebično moram 
dodati še prednost lokacije: čeprav najbrž ne tako privlačna kot Kalifornija, 
pa je do nje mogoče priti venem popoldnevu z avtom. 

Seveda pa je bilo še vedno nerešeno vpra§anje, kako bomo plačali 
za šolanje. GrinneH je bil sicer zelo hiter z odgovorom o sprejemu in 
. dodelitvi §tipendije - pri§el je mesec pred rokom. iz česar smo sklepali, da 
si Bcnija resnično želijo. Odločili smo se, da ne bo nič izgubljenega (razen 
nekaj ponosa) z vprašanjem, če je kakr§na koli možnost za povečanje 
dodeljene vsote. Marc je včeraj poklical referentko za sprejem študentov, 
ki smo jo spoznali lani ob obisku kolidŽa. in razložil našo dilemo (podob
nih zgodb najbrž sliši na desetine). Svetovala mu je, naj piše direktorju. Na 
pismo so nam zelo hitro odgovorili, da bodo Benijev primer. ponovno 
obravnavali in da odgovor lahko pričakujemo na začetku prihodnjega 
tedna. To je bila v zadnjih nekaj tednih najbolj vzpodbudna novica. 
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Nikoli prej v življenju se nisem počutila revna: nismo ravno 
premožni, a ker nismo veliki potrošniki ne materialnih dobrin ne zabave, 
so bile naše potrebe in želje vedno nekako v ravnovesju z možnostmi. 
Seveda bi morala sinu odreči mercedesa. če bi si ga zaželel, in nič kaj slabo 
se ne bi počutila pri tem. Izobrazba na dobri zasebni ~oli je na nek način 
kot mercedes med avtomobi1i, a se počutim obupno slabo, krivo in ubogo, 
ker nimam dovolj denarja, da bi zanjo lahko plačala. In če pomislim, 
koliko ljudi bi bilo pripravljenih plačati trikratno ali petkratno šolnino, če 
bi se njihovim otrokom posrečil vstop vsaj na eno od petih šol. na katere 
je bil sprejet Beni ... Slaba vest ter občutek krivde in nemoči sta me žulili 
nekaj zadnjih mesecev in včeraj se je prvič zasvitalo nekaj upanja, da bomo 
to zavito zgodbo morda vendarle pripeljali do srečnega konca. Danes 
zvečer je Marc odprl elektronsko pošto in nekaj časa zrl v zaslon, preden 
me je poklica 1, naj pogledam. če prav vidi. Sporočilo z Grinnella se je 
začelo z "vesela novica ... ". In bila je več kot vesela novica. saj je v njem 
pisalo, da so l3eniju štipendijo skoraj podvojili. Ko je Beni prišel domov z 
inštruiranja, smo kar tekmovali. kdo mu bo prvi povedal. Bil je presrečen 
in vznemirjen. kot ga nisem videla še nikoli. Takoj smo začeli načrtovati 
obisk Grinnclla na enega od informativnih dnevov za sprejete študente. 

~trtek, 19. aprila 

Pred sabo imam dolg in vznemirljiv dan. Dva lektorata in govorilno 
uro, ki so običajno razporejeni med jutrom in popoldnevom, je treba 
končati do poldneva. Z Benijem.bomo šli še na en temeljit ogled Grinnella 
pred čisto dokončno odločitvijo. Predstavitev kolidŽ3 ter študija in življen
ja na njem za študentc. ki so bili sprejeti v letnik 2011 (takrat naj bi 
diplomirali). se začne jutri zgodaj zjutraj, in ker imamo do Grinnella skora.j 
450 kilometrov, moramo biti tam že noccj. Lea bo ostala pri prijateljih, ker 
ne želi zamuditi šole in ker se ji upira že samo misel na štiri, pet ur nezani
mive, monotone vožnje. Poslovim se od nje že ob pol sedmih, ker ima 
danes še posebno zgodnjo vajo s šolskim pevskim zborom. Na kratki poti 
v službo poslušam intervju z očividci pokola na univerzi Virginia Tech. 
Koža se mi naježi ob opisih srhljivih prizorov in solze mi navrejo v oči, da 
komaj vidim, kje vozim. Med pobitimi bi bil lahko moj otrok, lahko bi bila 
jaz ali Marc; vse virginijske žrtve so šle v ponedeljek enako nič hudega 
sluteč v ~olo, kot grem zdajle jaz. Sinoči so na CNN ves večer brez 
prestanka predvajali video, na katerem morilec. ki je izgubil stik z realnost
jo, "pojasnjuje" svoje razloge za pokol. Vedno znova sem ogorčena nad 
neodgovomostjo medijev, ki pod pretvezo svobode tiska igrajo na čustva 
in instinkte javnosti in še tako tragične dogodke izrabljajo za senzaciona
lizem in zabavo. V tem primeru se mi zdi to prav nevarno, saj s tem, ko 
dajejo morilcu prostor na televiziji, izpolnjujejo njegovo željo po slavi, kar 
bi lahko še kakšnega samomorilca napeljalo na podobno idejo. 
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Ob pol osmih sem v kabinetu. V naglici natisnem test iz hrva~čine. 
ki sem ga končala pozno sinoči. Pripravljen mora biti do osmih. ko pride 
na lektorat sloven~čine Mark, ki bo z njim namesto mene jutri ~el v razred; 
tako mi ne bo zaradi poti odpadla nobena ura. Z Markom najpre; pregle
dava napake v nalogi. Izbrati je moral poljubno novico iz dnevnega tiska, 
jo na kratko obnoviti in komentirati. Prebral je kratek članek o podelitvi 
znaka Evropske dedi~čine Plečnikovim žalam. Kar nekaj pojmov mu je 
nejasnih, saj se način poslavljanja od umrlih in tudi odnos do njih v dveh 
kulturah precej razlikujeta. Na internetu hitro poi~čem nekaj slik žal, s 
katerimi si pomagam pri razlagi. Osvoji nekaj tematskega bcscdišča in kul
turnih pojmov. s katerimi se ne srečujemo prav pogosto. Na kratko obno
viva in dopolniva tudi, kar že ve o Plečniku. To bo lahko izhodišče za 
kakšno bolj poglobljeno branje in diskusijo o slavnem arhitektu v prihod
njih dneh. Potem se IOliva drugega besedila, ki ga je moral prebrati doma. 
in sicer intervjuja z igralko Barbaro Cerar iz Kažina. V glasilu študentov 
Univerze na Primorskem, ki redno prihaja na naš oddelek, pogosto naj
dem dobro napisana in tudi vsebinsko zanimiva besedila. uporabna za lek
torat. Intervju sva lahko povezala s filmom Šelestenje. ki si ga je Mark v 
celoti ogledal z angle~kimi podnaslovi že pred časom, zdaj pa ga gledava 
po delih brez podnaslovov in ga secira va, predvsem jezikovno. Mark se je 
v prvih dveh letih dobro naučil knjižno slovenščino in v njej se brez težav 
sporazumeva o vse zahtevnejših temah, pogovorni jezik pa usvaja postop
no. skoraj kOl še en jezik. Ta razkorak med zbornim in pogovornim 
jezikom (in ne dvojina) je vedno največja težava govorcev, ki se 
slovenščine učijo v neslovenskem okolju. Začudi ga podatek, da so sce
narij filma soustvarjali igralci, ki jim je bila dana le okvirna tema in vloge v 
njej. Pojasniti mu moram razliko med SSG v Trstu in SNG Dramo, položaj 
Slovencev v Trstu in vrsto pogovornih izrazov in besednih zvez. Doma 
mora poiskati in izpisati vse nezborne elemente v besedilu. Letos zelo 
intenzivno de1ava z besedili, ki vsebujejo pogovome elemente, ne le z 
govorjenimi. ampak tudi z zapisanimi. ki mu pomagajo k sistematičnemu 
usvajanju pqgovornega jezika. Drugi cilj je uzaveščanje in tudi aktivno 
obvladanje funkcijske zvrstnosti, tako da se loteva va funkcijsko kar najbolj 
raznolikih besedil. Zato mu dam v branje še dve krajši besedili Franja 
Frančiča in kratko oznako pisatelja izpod peresa Igorja DratoŽ3. Vem, da 
Frančičeva proza ni po Markovem okusu, ker mi je že večkrat dal vedeti, 
da nima rad literature in filmov z mračnimi temami in nesrečnim koncem, 
a Frančičevi črtici sta pripravni za njegovo stopnjo, ker sta kratki in 
jezikovno nezapleteni. Vedno sem na preži za privlačni mi literamimi 
besedili, ki bi bila dostopna ~tudentol11 že na nadaljevaJni stopnji brez pre
tiranega glosiranja. Čez leta se mi je nabral razmeroma pester izbor krajših 
besedil. Mark je zdaj že na stopnji, ko z večjim ali manj~im trudom obvla
da skoraj kar koli, a dolgo nisem našla v slovenščini kratke proze, kak~no 
sem za svoje hrvaške študente odkrila v kratkem mladinskem romanu Mira 
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Gavrana Svašta ti moJoJ glavi. Ena od mojih študentk ga je prebrala v tret
jem semestru učenja, drugi ga bere v četrtem. za naš namen je tako rekoč 
idealen: Gavran izredno dobro obvlada stilizacije jezika (tudi njegova 
Judita je sijajen primer vložnega romana in časovno stiliziranega jezJka). V 
tem romanu se postavi v vlogo devetletnega dečka, ki piše spomine, kar 
mu narekuje jezik, ki je skladenjsko manj zapleten, z zelo uporabno, a 
vendarle bogato leksika, dostopno eeJo bralcem z omejenim znanjem jezi
ka. Pred kratkim mi je Helga Glušič predlagala in tudi poslala roman 
SU7.ane Tratnik Ime ml Je Damjan, ki mi bo podobno dobro služil pri 
pouku slovenščine na nadaljeval ni in izpopolnjevalni stopnji, čeprav je 
tematsko in strukturno precej bolj nenavaden in zapleten od Gavranovega. 

Ko končam z Markom, me te čakata dva študenta hJVaščine, ki 
potrebujeta pomoč z nalogo, ker sta včeraj zamudila lektorat. Bolj ko gre 
semester proti koncu, teže je z rednim prihajanjem na lektorat posebno na 
začetni stopnji, kjer je potrebna vsakodnevna prisotnost. Aji se nabere 
preveč projektov in pisnih nalog, ali jim zmanjkuje moči, ali jih dajeta 
pomladna utrujenost in zaljubljenost - študentje v tem času začenjajo 
izoslajati, ko pa že pridejo, sem običajno jaz še edina, ki se ji kaj ljubi. Prav 
zaradi intenzivnosti tečaja na začetni stopnji jim je vse leto treba pomagati 
z motivacijo, v prvem semestru zlasti pri usvajanju sklonov (ko se jih 
nabere preveč, dostikrat kakšen obupa), zadnji mesec pa zaradi pre
gorelosti. Še enkrat jima razložim oziraine odvisnike in rabo vpra~alnih 
zaimkov, kar morata obvladati za jutrišnji test, a jima očitno do tega ~ 
veliko manjka. Pri uri naredimo nekaj preglednih vaj iz slovnice in bese
dišča pravkar predelanega poglavja, preverimo nalogo, ker je ne bom 
utegnila popraviti in vrniti pred testom, nato pa vadimo sporazumevaine 
naloge - ustne in pisne, ki jih lahko pričakujejo na testu. Ko se ob enajstih 
vrnem v kabinet in mislim, da sem s liol0 gotova, me pokliče Marc. MisliJa 
sem, da je že doma, a mi ves zadihan pripoveduje, da ni, da kliče iz Leine 
šole, kjer čaka, da bo Leo odpeljal domov zaradi panike z bombnim 
napadom. Vse šole so dobile anonimno grožnjo, da je na eni od njih pod
taknjena bomba. Skoraj stoodstotno gotovo je to potegav§čina, kak~ne se 
redno dogajajo po resničnih napadih, ko se javnost najlaže vznemiri, in 
vedno je izgubljenih veliko delovnih ur. Tako tudi tokrat: seveda ne more
mo odpotovati, dokler se ne prepričamo, da je Lea na varnem. Podrl se je 
tudi načrt, kako bo šla iz šole na avtobus s sošoiko in potem ostala pri njej, 
in vse je treba na novo urediti. Marc tudi ni utcgnil končati najnujnejšega 
v pisarni, tako da se mora vrniti na oddelek in seveda ni upanja, da bi 
odpotovali pred poldnevom. Z Leo greva domov, kjer pojeva opoldansko 
malico, in §e preden pride Marc, na hitro spakiram najnuJnej~e za čcz noč 
in za jutri. Ob enih končno odrine mo. Leo oddamo pri sošolki, ki so jo 
stadi medtem že tudi pripeljali domov. 

Skoraj vso pot do Grinnella je avtocesta, a se vseeno obupno vleče, 
zlasti ko po eni uri pustimo za seboj Kansas City in se usmerimo proti 
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severu. Do meje z lowo imamo dobro· uro, potem dobro uro §e naprej 
proti severu do Des Moinsa, kjer.se moramo obrniti proti vzhodu in še po 
eni uri bomo v Grinnellu, približno na sredi lowe. Vozimo se po 
neskončnih planjavah ameriškega Srednjega zahoda (Mldwes/), kjer imajo 
razdalje čisto drugo vrednost kot v Evropi ali celo na ameriških obalah. 
Kjer dve uri (vožnje!) ni nobena daljava: pred leti se je vsak teden k meni 
prihajal učit slovenščino prileten gospod iz dve uri oddaljenega kraja v 
MissaurijU. Odpravil se je po kosilu, imel dve uri pouka in bil doma do 
večerjej meni se je prav smili1, njemu pa se je to zdelo čisto naravno. Pot 
je v tem času ~e posebej nezanimiva: cesta, ravnat kot bi jo začrtal z 
ravnilom, je položena čez polja brez konca, ki so v zgodnji pomJadi še 
prazna, rjava. Vmes že ozeleneli travniki in ponekod razkropljene črede 
krav. Proti severu Missouri postane precej valovit in taka je tudi južna 
Iowa. Poleti, ko se tu koruzna polja raztezajo, kolikor daleč ~že pogled, 
je ta pokrajina, ki je menda eden najbolj rodovitnih ko~čkov sveta, veliko 
privlačnejša, podobna Bavarski ali Če~ki; najbrž se je zato tu naselilo toliko 
Nemcev in Čehov. Trije se izmenjujemo za volanom. Z avtoceste malo 
pred Des Moinsom krenemo na "bližnjico" , ki smo jo ugledaJi na zemljevi
du, a se izkaže, da nam je precej krajša, a veliko počasnejša strnnska cesta 
vzela kakšne pol ure več, kot če bi ostali na glavni. 

Malo pred sedmo smo v Grinnellu, majhnem univerzitetnem meste
cu med Des Moinsom in Iowa Cityjem .. Ameriška univerzitetna mesta so 
nekaj posebnega: univerze so bile neredko postavljene stran od velikih 
mest, kjer ni bilo distrakcij, da se je človek lahko v celoti posvetil študiju, 
nekako tako kot v samostanih. A sčasoma so naselja ob njih lahko zrasla v 
(vsaj za evropske mzmere) srednje velika mesta tako kot naš Lawrence, še 
posebej, če se je razvoj lahko naslanjal še na druge, pogosto tehnološko 
zahtevne dejavnosti. Taka mesta so zelo privlačna za življenje: mirna, čista 
in vama, z ~zobraženo in raznoliko populacijo, bogato kulturno ponudbo 
ter visoko kakovostjo življenjaj njihovi prebivalci uživajo večino prednosti 
velikih mestt prihranjenih pa jim je veliko tegob urbanega življenja. Tudi 
GrinneJl, ki je skoraj desetkrat manjši od Lawrencea, saj se ni razvil ob veli
ki univerzi, ampak ob majhnem kolidžu, po kakovosti žjvlj~nja sodi med 
25 najboljših majhnih ameriških mest, kar gre predvsem na račun izjemne 
kulturne ponudbe, ki jo nudi kolidž. Na kampUSlI se neprestano vrstijo 
eminentni predavatelji, vrhunski umetniki, politične osebnosti in celo 
zabavni ansambli, kar ustvarja ne le izredno intelektualno stimulativno 
okolje za ~tudente, ampak bogati tudi krnj. 

Zasnovo ameriškega kolidŽ3 (/iberal aris college) je pravzaprav 
težko pojasniti, saj ne ustreza ne slovenski univerzi, pa tudi ne kakšni 
posamezni fakulteti; po obsegu in vsebini je nekaj vmes. Poudarek je na 
široki splošni izobrazbi s področja humanistike, naravoslovja, matematike 
in umetnosti ter na razvijanju intelektualnih sposobnosti, ustvarjalnosti in 
družbene zavesti. To seveda ne pomeni, da študentu ni treba izbrati 
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stroke, iz katere bo diplomiral, vendar pa mora to storiti ~ele do konca 
drugega letnika in tudi sicer mu ostaja veliko časa za predmete zunaj nje
gove stroke (na Grinnellu na primer je treba za diplomo iz stroke poslušati 
samo četrtino vseh predavan; na oddelku izbrane stroke). Glavno 
poslanstvo teh ustanov je dodiplomsko izobraževanje, čeprav so profesor
ji v večini tudi raziskovalci - nekateri imajo zelo zahtevne raziskovalne 
programe. Ker so kolidži majhni, število profesorjev pa relativno veliko, 
potekajo predavanja in seminarji v majhnih skupinah, tako da so študent
je deležni veliko osebne pozornosti. I{olidži tudi nimajo podiplomskih 
programov, zato profesorji v raziskave kot asistente vključujejo študente in 
večina si že pred diplomo nabere raziskovalne izkušnje. 

V Grinnellu se ne moremo izgubili: ulice so položene pravokotno 
druga na drugo, tako kot v Lawrenceu o~tevilčene v smeri sever-jug in 
označene z imeni v smeri vzhod-zahod. Mimo centra - glavne ulice, dolge 
nekaj sto metrov - se zapeljemo naravnost do kampusa in parkiramo pred 
upravno zgradbo, kjer se Beni prijavi in dobi navodila za nocoj in za jutri 
zjutraj. Večer bo preživel s študenti na kampusu in prespal venem od 
študentskih domov, da bi čim bolje spoznal življenje na Grinnellu. Če bi se 
izkazalo, da mu ni všeč, se ~e vedno lahko premisli. Ljubezniva in izjemno 
živahna študentka, ki nas spremlja do novih domov na vzhodni strani 
kampusa, nam spotoma pokaže "svojo" hišo; večina študentov živi v 
študentskih domovih, študentje nekaterih jeZikov in kultur pa imajo tudi 
možnost bivali v "tematskih" hišah: ne~ki, kitajski, ~panski, ruski. 
Prostorna, zelo lepo vzdrževana starejša hiša, po ~tudentsko v neredu, 
deluje zelo domače. Zdi se privlačna alternativa življenju venem od 
študentskih domov. To so večje blokovske, čeprav od zunaj na pogled 
lepe zgradbe, ki obrobljajo kampus: dva starejša kompleksa z opečno fasa
do in novejši domovi v sivem kamnu. Spremljevalka nas popelje v drugo 
nadstropje enega od teh, kjer stanuje Denijev gostitelj, ki pa je trenutno še 
v službi, zato pri ~tudiju zmotimo njegovega cimra. Ne ve prav, kaj naj 
počne z Benijem, a z Marcom rnčunava, da bosta nekako premagala 
7..aČelno zadrego, in se od Benija do zjutraj posloviva. Vodički slediva nazaj 
do parkiri.šča, od koder kreneva v "center", kjer se od lani spominjava še 
kar solidne kitajske restavracije. Pošteno lačna pospraviva preobilni 
večerji, potem sva pa preulrujena 7..3 kino in celo za sprehod. Odpraviva se 
naravnost v hotel nekaj kilometrov pred mestom. 

Petek, 20. aprila 

Ob četrt na osem pokliče Seni. Zadovoljen je s svojim poskusnim 
bivanjem na Grinnellu: spoznal je veliko ~tudentov s podobnimi interesi, 
vsi so bili zelo ljubeznivi in radodarni z nasveti, dobil je vtis, da sicer zelo 
resno in veliko študirajo, a da najdejo tudi čas za zabavo in da niso 
neusmiljeno tekmovalni (kar je precej redek pojav na najzahtevnejših 
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~olah). Ker je bil to četrtek zvečer. jih je bila večina zelo zaposlenih z 
nalogami in projekti - povedali so mu, da se zabave dogajajo čez vikend -
a nekaj jih je le na~lo čas za biljard. in da so mu delali družbo skoraj do 
polnoči. Dogovorimo se, kje se dobimo, da bo odložil spaino vrečo in da 
bomo šli skupaj na zajtrk. Zajtrkujemo v novem ~tudentskem središču, ki 
je bilo lansko pomlad še gradbišče. V njem je velika ~tudentska menza. 
bolj podobna hotelski restavraciji, še ena restavracija, velik skupni študij
ski prostor s kaminom in dvorane za različne prireditve. Kolidž ima skoraj 
miljardo in pol dolarjev vreden sklad,.-S' čimer se po številu dolarjev na 
študenta uvršča med najbogatejše vAmerikij portfelj se mu je štirikrat 
povečal v času investicijskega buma v devetdesetih letih in z nasveti 
Warrena Buffetta. Zato se kampus neprestano širi in posodablja; nasproti 
novega študentskega središča raste ogromen prizidek k naravoslovnemu 
centru, poimenovanem po najslavnejšem Grinnellovem alumnu, Robertu 
Noyceu, soizumitelju mikročipa in soustanovitelju Intela. Iz kasne~~ih 
predstavitev delovanja šole izvemo, da se ta dobra finančna podlaga kaže 
tudi v bogati podpori študentskih dejavnosti, od raziskovalnih do prosto
voljnih, delovne prakse, potovanj in vsakršnih ustvarjalnih idej. Celo jaz, ki 
imam do bogastva odklonilen odnos, ker se mi zdi, da ga je ogromno pri
dobljenega z velikimi mukami in potrošenega za nesmisle, moram pri
znali, da ga ta ustanova plemenito vlaga. 

Predstavitve različnih področij študija in življenja na Grinnellu 
potem potekajo ves dan, večinoma vzporedno, tako da si moramo 
področja razdeliti: Beni gre opazovat predavanje iz matematike, jaz na 
preds~vitev življenja v študentskih domovih in volu nterstva, Marc na 
predstavitev študija v tUjini in zdravstvenega varstva. Na uvodno pred
stav itev o seminarju za bruce gremo lahko vsi. Ta seminar je edini obvezni 
predmet na Grinnellu, vsi brnci ga vpi~ejo v prvem semestru. Njegov 
namen je vpeljati študente v rigoroznost ~tudija ter v postopke raziskovan
ja, diskusije, predstavljanja rezultatov in strokovnega pisanja. Ker ima pro
fesor na njem samo 12 do 15 študentov, jih spozna zelo od blizu ln ostane 
njihov svetovalec prvi dve leti, dokler se ne usmerijo na določeno 
strokovno področje. Ker ni določenega študijskega predmetnika. kot smo 
ga imeli mi, ko smo se vpisa1i na fakulteto, je svetovanje pri izbiri predme
tov, ki naj bi ustrezali posameznikovim interesom in ciljem ter sestavljali 
koherenten študijski program, izredno pomembno. To je ena bistvenih 
razlik med zasebnimi ~olami, posebno majhnimi, in velikimi javnimi uni
verzami, kjer je svetovanja zanemarljivo malo, še zlasti če ga študent 
aktivno ne išče; veliko jih tako brezciljno tava in razvleče študij na šest ali 
še več let ali pa tudi odpade. No, na Grinnellu ni nobene možnosti, da te 
ne bi opazi.1i že prvi dan in tudi če bi se rad skril, se v majhnih razredih ne 
moreš. Seminar za bruce poteka v več kot tridesetih skupinah, vsak na 
drugo stimu1ativno temo, blizu profesorjevemu strokovnemu področju in 
študentovim interesom; profesorji pridejo na vrsto za seminar vsaka tri ali 
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~tiri leta, teme se pa vsako leto spreminjajo, kar je svojevrsten izziv tudi 
zanje. Profesor za zgodoVino nam poda nekaj primerov tem iz preteklih 
let. Na primer raziskovanje pojma svobode, katerega del je tudi nekaj· 
dnevno bivanje v benediktinskem samostanu v Iowi kot praktični 
preizkus, v kolik~ni meri je svoboda absoluten pojem in v kolikšni meri 
odvzem določenih svoboščin poveča človekovo svobodo. Ali raziskovan· 
je pojma sosedstva: zakaj je toliko nasilja storjenega prav med sosedi in 
kakšni so izzivi sobivanja na različnih ravneh, od najožjih skupnosti, kot je 
razred, ali konkretne, posebej zanimivo etnično mešane skupnosti 
PostvilJe v Iowi, do najširše svetovne skupnosti. Ti seminarji ponujajo sijaj· 
ne možnosti za razmišljanje, strokovno razpravo, urjenje v raziskovanju ter 
izmenjavo idej. Ker pa zahtevajo tudi ogromno branja, so študentje takoj 
na začetku vrženi v morje izjemno rigoroznega študija, v katerem morajo 
začeti plavati. 

Beni se vrne zadovoljen s predavanja iz linearne algebre. Bilo je 
dovolj zahtevno in vsebovalo je dovolj novega, kar sta njegova bistvena 
kriterija, predavateljica je bila dinamična, študentje zavzeti in bistri. Tudi 
vse ostale predc;tavitve so enako vzpodbudne: navduši nas razgledanost 
študentov ter visoka strokovnost in zavzetost vseh zaposlenih, od učiteljev 
do administrativnega osebja, zelo oseben pristop (čisto drugače je bilo na 
obisku nekoliko večje, tudi zasebne univerze), predvsem pa koncept izo
braževanja, ki daje študentu ogromno svobode, a tudi odgovornosti za nje
gov intelektualni in osebni razvoj. Ena od najboj privlačnih in tudi precej 
redkih potez Grinnella je razvijanje družbeno ozaveščenih in odgovornih 
izobražencev, ne le vrhunskih strokovnjakov (ponaša se z najvišjim 
deležem ~tudentov, ki se takoj po diplomi odločijo služiti v Peace Corps ali 
kaki drugi humanitarni vlogi). Večina si pridobi tudi mednarodne izkušnje, 
ker opravijo vsaj en semester študija v tujini, kar samo po sebi sicer ni 
nenavadno (razen morda visokega odstotka ~tudentov, ki jim je to 
omogočeno), izstopa pa premi~ljenost njihovih programov v tujini. 

Beni se je že do kosila utrdil v prepričanju, da je Grinnell zanj pravo 
mesto za študij, in ker ima ob enih sestanek s finančnikom, obenem odda 
tudi depozit, ki mu 7..agotavlja mesto jeseni. Z Marcom sva zadovoljna: 
občutek imava, da se to okolje dobro prilega njegovi študiozni, lihi naravi, 
na kampusu sva opazila veliko podobnih, ~e bolj resnih in sramežljivih 
mladcev, ki tu izredno dobro uspevajo (tako so nama povedali tudi znan
ci, ki imajo otroke na Grinnellu). Videti je, da imajo znanje, ustvarjalnost in 
intelektualne sposobnosti mesto pred športom, kar bi marsikdaj težko 
trdili za velike javne univerze, čeprav imajo študentje tudi na Grinnellu več 
kot dovolj možnosti in objektov za športno udejstvovanje in razvedrilo. 
Kar težko je verjeti, da so se tako burni in napeti meseci negotovosti, dilem 
in tudi razočaran; srečno iztekli v odločitev, s katero smo vsi zadovoljni. 
Beni, ki je zelo zadržan fant, tokrat ne more skrivati navdušenja, midva pa 
sva pomirjena, da smo prišli do rešitve, ki je finančno uresničljiva, obenem 
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pa se prilega Benijevim sposobnostim in pot~ebam - bilo bi nesmiselno, 
celo usodno, kupiti nekaj samo zato, ker je primerno za naš žep. Priznati . 
mu morava, da se .je-niegova vztrajnost, da gre na elitno šolo, izplačala. 
Celo jaz, ki sem velika zagovornica javnega izobraževanja, ne morem taji
ti, da so razlike v kakovosti in možnostih med Grinnellom in KU velike. Iz 
te izku~nje smo se naučili marsikaj in morda nam bo čez tri leta, ko se bo 
vpisovala Lea, zato nekoliko laže. Žal pa se pritisk na najboljše šole jz leta 
v leto povečuje - prihajajo otroci baby boam generacije in Harvard je letos 
zavrnil rekordno število kandidatov - kar pomeni tudi vse bolj neusmil
jeno konkurenco in nobenih meja za šolnine. 

Ko se pozno popoldne vozimo proti Missouriju, si skušam pot vtis
niti v spomin (kar je težko, ker je tako eno lična), saj vem, da jo bom v pri· 
hodnjih štirih letih ~e velikokrat prevozila. Čudno je, kako sem se postopo
ma privadUa na misel, ki mi je bila pred nekaj meseci še popolnoma tuja, 
namreč da bo Beni ~el študirat drugam in ne na KU, in kako več ne 
dvomim, da ima ta odločitev prednosti pred vsemi drugimi. Jesen, ko nas 
vse čakajo velike spremembe, je še daleč in za zdaj ne mislim na slovo in 
na nove skrbi, ko bo prvi otrok zletel iz mojega gnezda. Listam brošure, ki 
smo jih pri vstopu v low o dobili v turističnem uradu, in delam načrte, kaj 
bi si bilo vredno ogledati na naših prihodnjih obiskih: obnoviti stara pri
jateljstva v lowa Cityju, od koder je moj prvi ~tudent slovenščine na Yaleu, 
ali ponovno pogledati v Cedar Rapids, kjer je največji čdko-slova~ki muzej 
v,Ameriki, ki sta ga pred leti slavnostno odprla Havel in Clinton (tu so me 
tudi zelo hitro vzeli za svojo, ko sem povedala, da sem Slovenka, torej iz 
Slovaške); ali pa bi šli na obisk malega holandskega mestcca PeIJa, kjer 
imajo mline na veter in prav v lem času velik praznik tulipanov pa 
holandske sla~čice, ki prekašajo tiste iz Amsterdama, kot trdi kolega iz 
Nizozemske. Morda jo bomo mahnili celo v severovzhodno lowo, ki je bolj 
hribov ita in slikovila, in obiskali češko vasico Spil1ville, kamor se je poleti 
1893 umaknil iz New Yorka med svoje rojake Dvorak. Zalotim se, da sem 
po nekaj mesecih prvič dovolj sproščena, da lahko mislim celo na potovan
ja,.in da se mi je začelo v medlih obrisih izrisovati življenje po 1. maju. 
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