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Jure K. $okl

Monografija #lovek, na"a prva skrb je v kontekstu znanstvenega 
raziskovanja prvi celovit zapis o zgodovini najstarej"e "e delujo#e 
humanitarne organizacije pri nas. Vendar ne gre zgolj za popisovanje 
dogodkov in bla!enja njihovih posledic, pri katerem je imela ta 
organizacija eno izmed najpomembnej"ih, #e !e ne najpomembnej"o 
vlogo. Sprehod skozi zgodovino organizacije je opisan zanimivo, 
pravzaprav do!iveto in v !ivahnem slogu, ki bralca vodi skozi celo vrsto 
dru!benih, politi#nih in administrativnih sprememb, ki niso zaznamovale 
zgolj te #lovekoljubne organizacije, ampak tudi Slovenijo in njene 
prebivalce v "ir"em zgodovinskem kontekstu.  

V prvem od "tirih delov smiselno razdeljene knjige lahko spremljamo 
dogajanje, ki je vodilo v ustanovitev Rde#ega kri!a, do propada Avstro-
Ogrske. Avtorica ob tem zajame dovolj "iroko sliko, da bralec lahko 
razume tudi "ir"i dru!beni kontekst, v katerem je organizacija nastala, 
in zmo!nosti, ki jih je imela na za#etku delovanja. Drugi del knjige 
obravnava obdobje med prvo svetovno vojno in koncem druge svetovne 
vojne, ki je v marsi#em vplivalo tudi na delovanje Rde#ega kri!a vse 
od konca druge svetovne vojne do leta 1991, ki ga avtorica opisuje v 
tretjem delu knjige. V njem bodo zagotovo veliko zanimivega materiala 
na"li tudi bralci, ki to obdobje raziskujejo poklicno ali ljubiteljsko, saj 
je Darji Kerec ob nedvomno iz#rpni in natan#ni raziskavi uspelo zbrati 
celo vrsto dokumentov in fotografij, ki do zdaj "e niso bile objavljene. 
$etrti del obravnava zadnje obdobje, torej od osamosvojitve Slovenije 
do danes, kjer pu"#a avtorica odprta vrata za nadaljnje raziskovanje.

Monografija #lovek, na"a prva skrb je izviren dokument svojega 
#asa, prvi te vrste, ki temeljito opisuje prvih 150 let dela "tevilnih 
prostovoljk in prostovoljcev. &e iz be!nega pregleda literature ob 
koncu knjige je jasno, kako veliko delo je opravila avtorica in koliko ur 
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Darja Kerec: !lovek, na"a prva skrb: Rde#i kri$ na 
Slovenskem od za#etkov do danes

v#asih celo mukotrpnega dela se skriva za v"e#no oblikovano knjigo v 
rde#e-belih barvah Rde#ega kri!a. Knjiga na koncu prina"a kronologijo 
delovanja organizacije, ki opozarja na dejstvo, da je v vseh dogodkih, ki 
so kriti#no vplivali na dru!bo – vojne, revolucije, elementarne nesre#e, 
epidemije itd. – #lovek bil in ostal prva skrb organizacije. Slednja namre# 
povezuje v ljudeh vse tisto, #emur pravimo dobro. Prav ta rde#a nit je 
tisto, kar avtorica v svojem delu ponuja bralcu, ki ga zanima tudi kaj ve# 
od sicer filigransko zbranih in predvsem za strokovno javnost zanimivih 
podatkov.
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