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Akademik Zorko Simčič (roj. 19. 11. 1921 v Mariboru), slovenski pisatelj, esejist in 

dramatik, je v letih 1948–1994 deloval v Argentini in bil eden najvidnejših literatov 

slovenske povojne emigracije. Za svoj roman Človek na obeh straneh stene (1957), prvi 

slovenski eksistencialistični roman, je leta 1993 prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 

2013 pa Prešernovo nagrado za svoj celotni literarni opus. 

V Teološki knjižnici Maribor se z njim čutimo še posebej povezani, saj se je ob obiskih 

svojega prijatelja dr. Stanka Janežiča večkrat oglasil tudi v naši knjižnici. 

»Življenje je najlepša, največja avantura, kar si jo lahko predstavljamo!« 

Zorko Simčič  



V počastitev avtorjeve 95-letnice je izšla stilistično pregledana izdaja drame  

Tako dolgi mesec avgust   

Dramo  (v originalu Agosto, el mes más largo) je avtor napisal v Argentini leta 1975. 

Petnajst let pozneje jo je prevedel v slovenščino in izdal skupaj z misterijem Zgodaj 

dopolnjena mladost v knjigi Prepad kliče prepad (Slovensko gledališče Buenos Aires, 

1992). Drami sta bili ponatisnjeni pod istim naslovom (Družina, 2001) s spremno besedo 

Denisa Poniža. 

 

Tako dolgi mesec avgust se odvija na argentinski estanciji, ob klavnici ovac, ki jo je 

ustanovil in z njo obogatel protagonistov ded, angleški priseljenec. A za zunanjim 

bliščem se skrivajo temačne družinske skrivnosti in tudi širše družbene krivice. Bližina 

močvirja in smrad, ki se širi iz klavnice, še poudarjata ton drame. 

 

Usoda, namenjena dramskemu besedilu, je odrska uprizoritev. Tudi ta Simčičeva drama, 

opremljena z natančnimi didaskalijami, pa se zdi prej namenjena uprizoritvi na 

bralčevem notranjem prizorišču. Ne množic, Simčič v svoji kompleksnosti vselej 

nagovarja posameznika. Ne ponuja enoznačnih, preprostih rešitev, saj jih tudi življenje 

ne. V drami, ki se po svojem prizorišču in zapletu slovenskemu bralcu utegne na prvi 

pogled zdeti tuja, najdemo številne vzporednice s še vedno odprto rano našega naroda in 

njenim neuspešnim reševanjem. S preteklostjo, ki usodno zaznamuje dva in tudi več 

rodov, kot je zapisal recenzent. Kdo ve, ali bomo Simčičeve drame prej videli na odrskih 

deskah ali na filmskem platnu. Besedilo se vsekakor bere kot natančen filmski scenarij. 

Miselni preskoki pa v svoji pristni človeškosti ostajajo življenjsko (ne)verjetni. Izvirnost 

ponujenih izhodov utegne olajšati pezo neba, ki tako vztrajno visi nad nami, in tudi v naš 

prostor prinesti novo svežino in življenjski polet. Čtivo, vredno pozornosti 

modernega slovenskega bralca. (Iz recenzije) 

                                                            * 

Akademik Zorko Simčič je s svojim bogatim opusom eden najvidnejših sodobnih 

slovenskih literatov. Poleg njegovih avtorskih del so izšla številna literarna in dramska 

dela, ki jim je napisal spremno besedo, kritiko, jih uredil, prevedel ali sodeloval pri 

njihovem izboru. 

Je realen ocenjevalec in iskriv kritik družbenih razmer pri nas in v svetu. 

                                                                  * 

Iskriva hudomušnost in smisel za humor se kaže v številnih avtorjevih delih za otroke in v 

aforizmih, ki jih je izdal samostojno ali skupaj z drugimi avtorji. 

                                                                        * 

Svojevrstna izvirnost se kaže v uporabi psevdonimov, pod katerimi je izdajal svoja dela: 

Simon Preprost in Simon Simplicissimus 

                                                                        * 

6. februarja 2017 Ljubiteljsko gledališče s Teharja v Slomškovi dvorani v Mariboru 

uprizori Simčičevo dramsko delo Leta nič, en dan potem. 
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