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Sredi pušk in bajonetov: vojna skozi oči judovskih 
partizanov

Levijev roman je pretresljiva in vznemirljiva zgodba o skupini 
judovskih partizanov iz Poljske in Rusije, ki se krčevito — in 
uspešno — borijo proti nacističnemu vojaškemu stroju. Avtor 
opisuje njihovo odisejado, ki traja od julija 1943 do avgusta 1945. 
Pot jih vodi iz Belorusije prek Poljske, Nemčije in Avstrije vse 
do Milana, do Italije, ki je zanje nekakšna obljubljena dežela. 
Skozi svojo zgodbo Levi govori o nesmiselnosti vojn, o uničeva-
nju ljudstev, o svetu, ki se iz grozodejstev druge svetovne vojne 
ni naučil veliko.

Judov, ki so se po vsej Evropi borili proti nacističnim in fašistič-
nim vojskam, je bilo na stotine tisočev. V pričujočem romanu 
Primo Levi pripoveduje o dramatičnih in resničnih dogodivšči-
nah na Poljskem in v Rusiji živečih judovskih partizanov ter o 
njihovih spopadih s svetom, ki jih je skušal iztrebiti. Junaki te 
dolge odisejade so začeli svojo pot v gozdovih Belorusije, nato 
pa so prek Poljske, Nemčije in Avstrije prišli v Italijo, na ulice 
starega Milana. Na poti so srečali ogromno ljudi, ki so vsak 
na svoj način doživljali vojne grozote, se bojevali s sovražniki, 
sklepali med seboj prijateljstva, se zapletali v kratkotrajna 
ljubezenska razmerja in se predvsem borili za preživetje. V 
romanu Kdaj, če ne zdaj Levi opisuje te dogodke in občutja na 
dostikrat humoren, a nikakor ne lahkoten način. Prvi pravi 
roman avtorja knjige Ali je to človek (Se questo è uomo) je takoj 
po izidu vzbudil veliko pozornost javnosti in nato pobral tudi 
odmevni literarni nagradi Campiello in Viareggio.
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