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Marija Ahačič Pollak 

Zgodba o trdem in poštenem delu  

V knjigi Nitke veselja in nitke gorja je Marija Ahačič Pollak opisala svoje razgibano 

življenje 

Knjiga Marije Ahačič Pollak Nitke veselja in nitke gorja je ena redkih, ki jo je napisala 

ženska, ki je prestopila prag zasebnosti in stopila v javnost. Gre za portret ženske, ki je 

znala uspešno uskladiti svoje družinsko življenje in delovanje v širši slovenski 

izseljenski skupnosti v Kanadi. Ob njeni življenjski zgodbi se nam na široko odstira 

tudi življenje te izseljenske skupnosti, ki je znala držati skupaj, zato se danes lahko 

pohvali s številnimi dosežki: od lastnega glasila do radijske oddaje, številnih društev, 

slovenskih letovišč, finančnih ustanov (hranilnic), cerkvenega občestva, lastnega 

zgodovinskega arhiva itd. Ni se izognila tudi kakšni manj prijetni temi ali dogodku, 

kar se precej rado zgodi pri pisanju spominov. 

 

Odhod v Kanado 

Začetki v drugi polovici 50. let, ko je študirala, so bili nadvse obetavni. Čez noč je 

postala uspešna pevka pri ansamblu Avseniki in zaslovela s pesmijo Tam, kjer murke 

cveto. Potem pa se je zaljubila, zapustila ansambel in odlično pevsko kariero, šla za 

možem v Kanado, kjer sta začela iz nič, z marljivostjo in talenti. Nehote si zastavimo 

vprašanje, kako ji je vse, kar je v življenju dosegla oz. naredila, uspelo. V nekem 

pogovoru na radiu je sama izdala to skrivnost: »Če človek dela tisto, kar resnično ljubi, 

potem vse kar gre.« Torej je njena skrivnost prav ljubezen – do svoje družine (moža, 

hčerk in vnukinj), staršev, brata in sester, prijateljev. V najbolj težkih trenutkih (ob 

smrti moža, staršev in brata Vitala) jo je reševalo delo, predvsem petje. Posebno je 

predana svojemu pevskemu zboru Plamen, ki že od leta 1991 žanje uspehe tako v 

Kanadi kot po svetu. 

Vsaka izseljenska pripoved pa je nehote zaznamovana tudi s posebno ljubeznijo – z 

domoljubjem (ljubeznijo do svoje izvorne domovine kot tudi do »nove domovine«), z 

ljubeznijo do maternega jezika in slovenske kulture. Marija priznava, da jo je na 

začetku mučilo domotožje, ki ga je v kasnejših letih uspešno premagovala s pogostimi 

(zdaj že skoraj polletnimi) obiski Slovenije. Svoje je naredil tudi tehnični napredek, ki 

nam je vse naredil hitreje dostopno, bližje. Nekoč je bilo po navadni pošti treba na 

želeno pismo čakati skoraj ves mesec, danes pa nas telefoni in internet povezujejo 

štiriindvajset ur na dan. Verjetno Marija niti sama ne bi mogla natančno opredeliti, kaj 

je po poklicu – pevka, kulturna delavka, pianistka, zborovodkinja, skladateljica, 

novinarka, pesnica, pisateljica? Namesto nje so se nekako odločili drugi in ji za njeno 

delo kot ambasadorki kulture podelili kar nekaj pomembnih odlikovanj in priznanj. 

 



Poučna za mladino 

Nit življenjske zgodbe Marije Ahačič Pollak ni le pripoved o njej in vseh, s katerimi je 

delila dobro in slabo, spoznanja in izkušnje, ampak se nam skozi njeno zgodbo razpira 

pogled v zanimivo obdobje od konca druge svetovne vojne do današnjih dni. Posebna 

vrednost njenega življenjskega popotovanja je ljubezen do domačega kraja (Tržič), 

Slovenije (»... zemlja slovenska, moja dežela ...«, »... bodi mi zdrava, ti domovina ...«) 

in izkušnje, ki so jo kot izseljenko spremljale v drugotnem okolju, to je v Kanadi. 

Knjiga je zelo poučna tudi za mladino, ki si pogosto zamišlja, da bodo življenjski, 

predvsem ekonomski uspehi prišli hitro, čez noč, in pri tem pozablja, da dobre stvari 

nastajajo postopoma, predvsem pa s poštenim, trdim delom in odrekanjem. 

Knjiga Marije Ahačič Pollak je torej izjemna pripoved njenega življenja med 

Slovenijo in Kanado. Je neke vrste nadaljevanje njene prejšnje knjige Nitke življenja. 

Martinčkovi iz Tržiča, v kateri je popisala življenjsko zgodbo svoje družine do očetove 

in materine smrti. Po nekakšnem naključju Marija izdaja knjige vsakih pet let. Tako je 

prvo knjigo Nitke življenja. Martinčkovi iz Tržiča (družinska kronika) izdala leta 2005, 

leta 2010 je sledila knjiga Jože Kastelic in letos še avtobiografija. Knjigo bogatijo 

številne fotografije. 
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