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Dobrodošli v reviji Provinca!

Ustvarjalci in snovalci revije Provinca
se na mejah. Želimo več, doseči lju
limit človekove ustvarjalnosti in njeg
revije za umetnost in dialog kultur – k
kritična točka ustvarjalnih posamezn
v njenem slabšalnem smislu, niso kriv
da le duhovna in kulturna razgibano
čih pričakujemo enako. Revija Provi
V Provinci so vsem odprta vrata. Mi,
bomo že razumeli. Meje jezika in kul
																								

a stavimo na primarnost, na katarzično lepoto neukročenosti, v simbiozi naprezanja telesa in misli. Ne zaustavljamo
udi izven meja, postavljenih po običajni podobi provincialnega človeka, želimo tisto že skoraj nedosegljivo: doseči
govo prebijanje. Prav slednje spoznanje je združilo nekaj posameznikov, da smo pričeli razmišljati o izdaji neprofitne
kot smo jo poimenovali. Sprva neznatna ideja se je časoma razvila v nekaj večjega, dokler slednjič ni bila dosežena
nikov in njihovih energij – kar je rodilo Provinco, revijo. Vemo, da za pasivnost in letargijo, ki vlada v običajni provinci,
vi le družbeni okvirji, temveč posameznik, ki ne zna izstopiti iz njih. Ne sprašujemo se, kaj pomeni tak korak – ker vemo,
ost daje našemu življenju dodaten smisel obstoja. Ponujamo odprtost in svežino, svoje najboljše, in od vseh sodelujoinca ponuja ustvarjalcem še en prostor, da se v tem urbanem kaosu sliši njihov glas.
, ki govorimo jezik province, v literaturi, v vizualni umetnosti ali še kako drugače – ne glede, od koder prihajamo – se
lture za nas ne obstajajo.
																								
Foto: Milan Petek Levokov

NOČ NAD PROVINCO

Foto: arhiv Milana Petka Levokova

Začenjam napol anekdotično:
Maja Novak (pisateljica, kolumnistka in prevajalka) se je sredi
devetdesetih let prejšnjega stoletja s pisateljsko družbo vračala z nastopov branja slovenske
literature po Italiji. Bila je lepa
jesenska noč, ko so zapustili furlanske ravnice in njihove zvezde
ter mesta, nato pa prečkali mejo
in vstopili v – tedaj že nekaj let
samostojno in neodvisno državo
– Slovenijo, ko je eden izmed sopotnikov vzkliknil: – Kdo nam je
ugasnil luč?
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Njegov vzklik je bil pospremljen s smehom,
istočasno pa s skupno ugotovitvijo, da so
zapeljali tako v fizično kot nekakšno drugačno temo, ki je sedla na njih – ali pa se
skrita v njih spet prebudila in jih objela s
svojo mrkostjo.
Pripovedovalka te napol anekdotične prigode po dvajsetih letih ugotavlja, da sta
noč in tema, viseč nad slovensko deželo,
ki je v tem času postala gospodarska in
duhovna provinca, še gostejša in temnejša.
Maja Novak ima prav. Ker prva resnica –
ko vstopiš v to deželo ponoči in pogledaš

Razmislek

okrog sebe – je mrak. Tema. Ko izginejo
mejna poslopja, si v somraku. Ulice mest
in krajev so slabo razsvetljene, po vaseh ni
ljudi, svet je prazen: pusta dežela je to – in
le zakaj bi jo osvetljevali?
Spomnim se davnega leta 1981, študentskih časov, ko sem se s prijateljem znašel
v Pragi. Bil je november in ulice ponoči,
tudi v centru, so bile zapuščene in mračne. Marsikaj od najine poti tja gor sem že
pozabil, a te turobnosti ne. Podoba dežele realnega socializma, kar je Češkoslovaška takrat bila, je imela pridih mračnosti.
Ta občutek se zaleze človeku v možgane,
sede v globine in se ga nikdar več ne znebi. Kot tudi nisem pozabil, da sva potem
na poti nazaj, kakšnih petdeset kilometrov
pred Budimpešto, skočila z vlaka, ki se je v
noči za nekaj minut ustavil sredi nekih polj.

Bil sem paničen, da zamudiva prestop v
Budimpešti, prijatelj pa preveč popustljiv
in znašla sva se sredi zasnežene poljane.
V temi. Preden nama je kapnilo, da sva
naredila veliko napako, je vlak že odpeljal. V daljavi je brlela luč in napotila sva se
tja. Bilo je železniško postajališče z majhno
leseno barako, sredi katere so se čakajoči na vlak greli pri odprtem ognjišču. V
naju, ki sva se prikazala iz teme, so seveda gledali kot v kakšna marsovca. Prav.
Ampak vzdušje je bilo prijetno in svetloba
ognjišča je bila živa, enako ljudje, dobila
sva vroč čaj, požirek žganja, sveže pečen
kruh; nekdo je igral na gosli – tako zgodaj
zjutraj?
Prišla sva v živ svet, mrtva in mrakobna
dežela, iz katere sva prihajala, je bila za
nama.

A vračala sva se nazaj, spet v temo in mrak.
In pričakala naju je še novica o strmoglavljenju Adrijinega letala na Korziki. Ko sem
sredi mrzle deževne decembrske noči rinil
skozi prazne, napol osvetljene ulice v Ljubljani proti študentskemu naselju v Rožni
dolini (mestni avtobusi po polnoči niso več
vozili), sem se počutil, kot da sem se spet
znašel v Pragi.
To fizično spremembo – mrak, pomanjkanje svetlobe ali česarkoli že, tudi ljudi na
ulicah, recimo – sem potem velikokrat
zaznal. Pravzaprav jo še vedno. Pot v takratno Prago ni bila prva takšna izkušnja.
Enako sem občutil – fizično, psihično – že
leto prej, ko sem z vlakom prekrižaril zahodno Evropo. Po enomesečnem vandranju
sem doživel vrnitev v domače okolje, kjer
je z zatonom dneva ugasnilo vse živo in je
svet nad nami zaprla pokrovka teme, kot
fizično bolečino. Lahko sem bil v mestu ali
na vasi, bilo je enako. Skupni imenovalec
tistega časa – kot ga občutim v spominu –
je bila tema. Noč.
Nekega zgodnjega septembrskega dne
leta 1979 je vlak zabobnel znad železni
most čez Dravo na Ptuju, prečkal sem
reko, namenjen za Ljubljano, kjer me je
čakal študij. Ko je vlak zapeljal na železno
konstrukcijo mostu in je vse bobnelo, sem
se še enkrat sanjav zazrl v mokre, slinaste
strehe hiš v starem delu mesta, ki so se v
bledi svetlobi ulične razsvetljave stiskale
pod grajski hrib kot splašene kure. K vragu
vse, sem si mislil. Grem!

Razmislek

Odhajal sem iz znanega sveta v neznano.
Preko mojega mostu. Nekakšne meje mojega sveta. Saj do takrat sem ga že večkrat
prečkal, a zdaj je bilo drugače. Odhajal
sem, ne da bi vedel, kaj bo. Po tistem sem
se še vračal, a nikdar več vrnil. Vem tudi,
da nisem bil edini.
Vendar – zakaj odhajati, zakaj se vračati?
Zakaj stati in obstati (po Trubarju, saj veste)?
Najprej z odhodom. Študij je bil primeren,
splošno razumljiv razlog. Bilo pa je še vse
drugo: želel sem pač oditi. Na nek način
kamorkoli, kjer bi bilo več življenja. Vzgib
je bil že skoraj organske narave, zadrževanje v nekem okolju – čeprav takrat še
ekonomsko vzpodbudnem, kot je veljalo
Podravje – je zame pomenilo skoraj fizično
bolečino. Franz Kafka v neki kratki zgodbi
zapiše misel, položeno v pojasnilo odhajajočega na pot: Je točka, od katere ni vračanja. To je točka, do katere je treba priti. Mislim, da sem jo zasledoval. Zanimalo
me je vse, od umetnosti, sodobnega vrvenja življenja ali česarkoli že, hlepel sem za
svetlobo – če se izrazim poetsko. Prihajal
sem namreč z nekih bregov, ki jim danes
pravim moji ljubljeni in jebeni bregovi. Kamor se vedno vračam, a ne vrnem.
Moje bregove iz otroštva in mladosti ne
doživljam idilično, so lahko scenografija
moje literature, enako, ko večje urbano
središče, kjer sem bil rojen in hodil v srednjo šolo, a v tem iščem nekaj drugega
kot amaterski nedeljski slikarji, ki se potika-

jo po tistih poteh med vikendi in razpadajočimi viničarijami. Slikarji iščejo navdih za
svoje akvarele, ki jih bodo nato razkazovali po nekih razstaviščih kulturnih domov
ali avlah krajevnih skupnosti in jih bodo vsi
hvalili, to igro svetlobe in sence, te razpadajoče stene cimprjač, to senožet, ki se zliva z gozdom v ozadju … bla-bla-bla.
A sam vidim ljudi in njihove zgodbe.
Romantičnih, idiličnih trenutkov dneva ali
večera v bregovih nisem videl ne tedaj,
niti jih ne vidim danes. Sem pač definiran
z okoljem, od koder prihajam, in tega se
človek nikdar ne otrese. Kot kakšne imaginarne ilovice z bregač, ki se mu prilepi
na čevlje, in ga – četudi menja na tisoče
obuval – vedno opominja, kdo je in od
kod prihaja. Da ne pozabi!
In ne pozabljam. Prvi spomin objame nek
pogreb, dedkov: krsta, ki jo nosijo pogrebci – moški iz vasi, ki so se poprej okrepčali
z žganjem, zunaj je namreč zgodnja pomlad, sveže, dežuje – poskakuje na njihovih ramenih. Pokojnik ni težko breme,
a treba je premagati vso tisto blatno pot
čez globačo na drugi breg, ko se noge
pogrezajo v blato skoraj do kolen, cesta, ki
pelje pod potjo, po kateri gre sprevod, pa
je še bolj blatnata in neprehodna. Ves čas
dežuje in na koncu bo krsta plavala v poplavljenem grobu, dokler je ne bodo zasuli
z mokro zemljo. Takrat bo vsega konec, vsi
se bodo vrnili domov, na svoje bregove,
spet skozi ilovčaste poti.
Na nek način se mi je ta ilovača zažrla v

noge že takrat in še danes jo nosim s seboj.
Moja značka, Milana Petka Levokovega,
kar je (zadnje) hišno rodbinsko ime. Druga oznaka naše hiše je bila – Pri križu. Pred
hišo je bilo namreč veliko razpelo, obkroženo z grmom španskega bezga. Postavil
ga je oče tistega, katerega pogreba – in
morja blata – se najprej spominjam. Križ s
Kristusom in Marijo Devico je bil zahvala,
ker se mu je sin vrnil s soške fronte, te klavnice narodov. V sedemdesetih letih so trami križa strohneli, ostala sta le še soha Odrešenika in Marije Device, ki zdaj počivata
na podstrešju hiše in morda kaj sanjata, ko
nad njima škropota deževje.
In o čem lahko sanjata Kristus in Devica
Marija tam, na podstrešju hiše v mojem
bregu? O univerzalni pravici, sreči, da se je
človek, zaradi katerega sta bili sohi ustvarjeni iz lipovega lesa, vrnil iz klavnice?! In
zakaj ni ta bog vsemogočni že prej ustavil,
napravil migljaj s svojim mezincem na roki
in bi bilo vse urejeno? Da, samo njegova
misel bi bila potrebna in spet bi vsi živeli
na najboljšem svetu vseh možnih svetov.
Recimo.
Mnogokrat sem se zazrl v njuna obličja, ko
sta bila še pritrjena z velikimi žeblji na tramove križa. Že takrat sem iskal odgovore
na svoja vprašanja, ki so me vznemirjala
kot mulca. O tisti elementarni pravičnosti –
ali krivici: Kje so tisti kurčevi vzvodi, silnice,
ki uravnavajo naše življenje?
Zakaj – ma, jebi ga!
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Po vseh teh letih bi lahko napisal knjigo,
novo verzijo romana Carla Levija Kristus se
je ustavil v Eboliju. Ob tem da bi ga naslovil: Kristus se je ustavil v Seneškem Vrhu.
Na našem bregu, na koncu vsega znanega sveta. Mislim pa, da tega romana
ne potrebujem več napisati, kratka proza
zgodb Zapiski z mrtvega brega so ‘homagge’ mojim bregovom. Ljubljenim in prekletim. Kjer sem se učil osnovnih zakonitosti
življenja, kaj je denar, kaj je oblast, kako
se svet vrti, na kakšno vižo in kdo jo igra.
Moji bregovi in potem še šolanje na Ptuju
so mi dali prve nauke. Zakone, ki se do danes niso spremenili. Veljajo že stoletja, če
ne tisočletja: Rimljani so jih v te kraje – kot
neko civilizacijsko pridobitev, kot vinsko
trto, recimo – prinesli in ostali so za vedno,
uspevajo in se širijo; prst, tista resnična, jim
daje hrano, druga prst, imaginarna, ki živi
v glavah ljudi, pa za prvo ne zaostaja.
Mutatis mutandis deluje še vedno enako:
Za ugodno rešitev zadeve pred oblastjo
sta potrebna prasec (simbolično povedano) ali dva, odvisno od teže zadeve, in –
prasca, seveda. Denar v kuverti je hvaležna zadeva, ker ne pušča sledov. In če to
ni dovolj, je tu še množica drugih majhnih
zadev, ki se v mavričastih odtenkih lahko
ponudijo gospodarju, da jih blagohotno
vzame in uporabi. Tudi ženske, njihova telesa se mu ponujajo, saj za to so ustvarjena, da si gospodar preko njih, ta arhetip
premoči, vzame svojo pravico do primus
noctus, prve noči. In potem naj ta bitja,

meso, mišice in kosti, z dodatkom človeške
zavesti, le napikavajo tudi drugi; njihova
nedolžnost – čeprav enako simbolična kot
vse drugo – je bila vzeta. Svinje, klobase in
slanina, vino in ženske, vse to je v kritju noči
romalo na domačije oblasti pred tisočletji,

stoletji, desetletji in roma še danes. Noč in
tema sta zato idealna v tej deželi. (Prijatelj
Jurij Paljk, človek na drugi strani dežele,
tam, kjer zdaj živim, bi ob tem zapisal novo
kolumno v Novem glasu: Tako pač je. Obtožujočo. Kot klic k uporu.)

Prizori in vzorci so enaki, naštudirani do podrobnosti, zapisani v zakone in glave ljudi. Ti novodobni oblastniki, opijanjeni z denarjem in močjo, si skoraj pri odprti luči privoščijo vse, kajti
kdor ima oblast – pa čeprav le v tej provinci – mu pripada vse. Vpričo njihovih mož so segali
ženskam pod krila, si jih jemali skupaj s fabrikami, posestvi, dividendami, vse je bilo definirano
s ceno – pravica na sodiščih, pršuti in ženske, domačinke, Rusinje ali Ukrajinke, Moldavke – vse
je plesalo na migljaj prsta gospodarja in pleše še danes. Mrak in tema nad provinco ter megle, ki se sem in tja valijo že stoletja čez to srednjeevropsko deželo, nekdanjo cesarsko marko, ki
je danes le še meteorološki pojem – prosto povedano po Petru Handkeju. (Zaradi te njegove
omalovažujoče oznake bi ga tukajšnji pravoverci iz province – če bi smeli in mogli – skurili na
grmadi, a evropska pravila o človekovih pravicah sežiganje ljudi zaenkrat prepovedujejo).
Desetletja nove države niso razsvetlila dežele, mrak in tema še vedno segata od blatne Panonije, preko bregov in dolin vse do morja in gorskih grebenov, po katerih se pasejo gamsi,
spodaj v dolini pa je jezerce z otokom in cerkvico, ki ljudem izpolnjuje želje. Recimo.
Ljudje prihajajo k tej cerkvici (in desetinam podobnih cerkva) v temi, tisti, ki se je niti ne zavedajo, pozvanjajo in se vračajo v temo. Bog ali nekaj višjega bo poskrbelo za vse dobro,
upajo. Bolezni bodo odšle od hiše, nezaposleni bodo dobili delo, pravica na sodiščih se bo
izkazala. A vrste pri Karitasu se daljšajo, enako vrste za specialistične zdravniške preglede, gospodarska rast je vse višja, dežela znova postaja prvak v napredku, a prodaja antidepresivov
se povečuje. Ljudje se zadevajo s tabletami, pijačo in drogami – in ljudstvo je srečno. Vse v
stilu izjave Marka Breclja (ex Buldožer): Eni so srečni, drugi pa trezni. A glavno je, da domači
šampioni zmagujejo, ‘Veliki brat’ po televiziji navdušuje, časopisi pišejo o slovenskem balu na
Dunaju, kdo vse je bil tam, s kom in kakšno garderobo je ženska, za koliko denarja, imela na
sebi. To so udarne novice na televiziji, kot je udarno število mrtvih in litrov krvi na kraju zločina.
Mož ubil ženo, potem pa še sebe. Dolgčas. Ker je vse na nek način v redu, tudi umori v tej
provinci ostajajo v krogu družine. Vsaj malce primesi teatralnosti, morda kaj seksualnih zlorab,
malo sperme, nekaj davljenja napravi zadevo zanimivejšo, da se prebije na prvo stran časopisja, sicer ne. Ker pobijanje – svojih – je v tej provinci nekaj normalnega.
So what?!
Človek – umetnik bi moral imeti na razpolago ogromno platno, da bi lahko naslikal vse te
podobe: dunajske bale, palače z oblastniki, ki čakajo – kot je to običajno za to deželo – na
klice od zunaj še višjih oblastnikov, da se jim priklonijo in pohitijo izpolnjevat njihove želje, da
jim – simbolično povedano – nastavijo svojo rit ali kaj drugega, kar gospodarjem ustreza in si
tistega želijo. Ker želja, ki prihaja od zunaj, je posvečena, skoraj svetniško maziljena in nedotakljiva, o njej se ne razpravlja – kar so že zdavnaj potrdile najvišje sodne in druge instance te
države.
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Na platno je treba vrisati vse tiste roke, ki
segajo pod pasove žensk, nato veselice,
govorance in procesije, nič ne sme uiti s
te mogočne freske, veliko večje in pompoznejše, kot je kakšno stvarjenje sveta v
papeški kapeli. Tudi brbljanje glavnega
političarja, sicer človeka iz ljudstva, ki zna
podirati drevje in tudi ženske, ki ima rad
miške, da mu delajo to in ono – tudi zanj
je treba najti prostor; pa vse njegove, ki
navdušeno branijo svojega izvoljenca in
dvornega norca obenem. Ker je narodov,
iz njega je zrasel, izvolili so ga in vanj se bo
spet vrnil. Nad vsem tem gomazenjem življenja bi moral viseti plašč Device Marije,
zavetnice te province, pod katerega vsi
rinejo, v prvi vrsti oblastniki. Potem je srednjeveški čas enak sedanjemu, za ljudstvo
pod plaščem (ali v prvih vrstah cerkvenih
klopi) ni prostora. Ljudstvo se zgrinja pred
urade Karitasa, potem pa – ko se nasitijo
tega kruha, hitijo dalje, na reality šove, kjer
jih čaka druge sorte kruh. Kruha in iger –
naš vedno popularnejši moto, ki velja še iz
rimskih časov.
In življenje v tej temi mirno teče dalje. Kdo
neki se tam oglaša?
Bo umetnik to naslikal? Ne, saj bi moral
naslikati še sebe, ker če hoče preživeti,
mora igrati lakaja in hohštaplerja, se plaziti
za drobtine pri gospodarjevi mizi. Če naslika gospodarja v nespodobni pozi, bo od
mize odrinjen. Vsakodnevni aplavz, za katerega se bori, bo šel drugemu, ki že čaka
v vrsti za avdienco. Amen.

Kurent, spočet v kaosu, neukročen, z onkraj dobrega in zlega, on bi lahko naredil red v tej
deželi somraka med ravnicami in morjem, a so ga vklenili, upijanili, mu nataknili uzde in verige,
tako da je le še turistična atrakcija, ki pleše za denar na nekih procesijah, ki si jih izmišljujejo
političarji, ali pa na otvoritvah šoping centrov ter mesarij. Mesarji imajo pač od nekdaj veliko
denarja, ker prodajajo meso, ki ga ljudstvo rado konzumira. Nekoč ga niso imeli vsak dan na
mizi, pečenka je šla le gospodarjem, a danes imajo oni – čeprav niso gospodarji – vsak dan
na krožniku tudi svojo klobaso in – kaj niso podobni svojim gospodarjem? Vsaj po mesu –
A vrnimo se h kurentu. Če je treba peljat otroke v vrtec – koga zaprositi? Kurenta našega
vsakdanjega, to bitje, ki je le še maska, pod katero ni ničesar več. Postal je podoben kozolcu,
narodnemu simbolu dežele, v katerega se ne spravlja nič, le ogrodje štrli v zrak. Senožeti in
travniki zaraščajo, ker ni ljudi, ki bi jih pokosili, kozolci pa vstajajo iz skoraj pozabljene preteklosti. Vse je lepo in prav, kaj bi naš človek hotel še več?! Prav, naj preklopi program – nov reality
show ga čaka vsaj na treh kanalih. Amen.
Tema vlada nad provinco, in v tej megli, v kalnih vodah se redijo svinje za zakol za gospodarje, redijo se živinčeta in človeška bitja – ko je čas, se jim ponudijo. V tisočletni maniri, s
ponižnostjo, ki je je naš človek vajen in po kateri je tako znan in cenjen v tujini in pri višjih gospodarjih. Kot domač pršut, domač sir in vino z geografskim poreklom, kakršnega nimajo nikjer
drugje. Naš človek je unikum, kot so unikum njegova kurja jajca, znesena od domačih kur, in
je unikum svetovno znana jama s kapniki, kakršnih nima nihče drug na svetu. V tej jami je naš
človek domač, počuti se srečnega, ker je spet v temi in mraku. Tisočletja je tako, tisočletja
še bo, oblastniki se menjajo, meje dežele se zarisujejo znova in znova, a vse to je brez veze,
ker bistvo je očem skrito, gledati je treba s srcem, pravi lisica Malemu princu, in tako za neko
prodajalko že tisočkrat prežvečenih stavkov in duhovnosti na televiziji papagajsko ponavljajo
vsi; vsi gledajo s srcem – ali vsaj poskušajo – in se pretvarjajo, ker srce pač ni organ vida in je
vse to velika bedastoča, spet en reality show za ljubitelje polnočne kulturne oddaje, polne
hohštaplerjev in prevarantov, ki so se pravkar vrnili z bala na Dunaju, kjer so podoživeli srečo
časa Marije Terezije, ko je bilo na svetu vse lepo in prav, ko je živina od sreče in zadovoljstva
mukala v hlevih, gospodarji pa so v temi skednja natepavali služkinje, ki so širjenje svojih stegen razumele kot dolžnost, skoraj enako kot hojo k maši ob nedeljah. Svet stoji na tem redu,
tisočletja je tako in tisočletja še bo, tema v človeku sta pravzaprav njegov blagor in upanje.
Luč je prekletstvo. Ker v svetlobi se vse vidi. Videnje pa prinaša bolečino. Zato je človeka sreča biti slep, neviden, biti človek teme. Svetloba je poguba. V svetlobi se umira.
Mimogrede: Je zato pekel naslikan v ognju, v plamenih – ki razsvetljujejo prostor? Je hudič v
resnici naš odrešenik? In kaj je Prometej v resnici? Če človeštvu ne bi izročil ognja, bi živeli v
sreči in miru? Recimo.
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Razmislek

Vprašanje zastavljeno v začetku, kdo nam ugaša luč – je napačno. Ker luči ni. Je ni bilo nikdar. V zgodovinskih prebliskih, ki so kot kakšni kometi v času in prostoru (kar tudi naš človek
tako rad opazuje na nebu in ob tem romantično sanjari) razsvetlili temo, se je ta svetloba
pojavljala le ob kmečkih puntih, ko so goreli gradovi gospodarjev, ob grmadah, kjer je oblast
kurila čarovnice, katerim so sledile grmade, ko so kurili knjige, nato svetlobni bliski eksplozij
granat na frontah, ki so sekale v temo, ognji gorečih vasi, domačij, goreči tanki in kolone tovornjakov na avtocestah … To je v bistvu vse.
Aha – vsako leto se simbolično skuri kurenta, to mitsko, neukročeno bitje na grmadi – v opomin vsem podobnim najbrž. Kurent s svojim izvirnim prinašajočim kaosom je tej provinci nevaren. Naj gre k vragu, tak kurent! Naj živi kurent, ki vodi otroke v vrtec, ki jih zabava in pleše,
kurent, ki pleše na vižo žvenketa denarja …
Tak kurent je okej. Druge se v tej provinci skuri na grmadi.
In drugačne svetlobe pravzaprav ta provinca ni bila deležna. Pa kaj?!
Svet se vrti naprej, na nek način Zemlja pleše, plešimo še mi. Naj se sekirajo drugi, naj pišejo
svoje štorije in knjige …
Lepo. Tema nad provinco pa kar traja. In se širi z obodno hitrostjo na ekvatorju 465,12 m/s. Cel
svet postaja provinca, nad katero visita noč in tema.
A jutra še ni na vidiku, vsaj tako blizu ne.
In zato neki redki homo erectusi v tej provincialni temi prisluškujejo zvokom noči. Poskušajo
razbrati čas, v katerem so se znašli. Je to noč iz leta 1913 – ali noč leta 1933? Koliko časa imajo še za pisanje svojih štorij, ki jih berejo le sami, teh zapisov somnabulističnega potovanja do
konca noči, koliko časa jim je še ostalo do jutra, ko bo na okno udaril odblesk svetlobe. Neka
nova luč.
In kaj sploh bo to?!

Besedilo: Milan Petek Levokov
Foto: Aleksandra Jelušič
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SANDRA

NE

SLAČI

TEMVEČ

RAZGALJA

LJUDI,
ČAS

Sandra Požun fotografira akte. A
njeni golokožci in golokožke niso
običajni nagci in nagice. Sandrine fotografije gredo do konca,
do nagega slečejo predsodke.
Zame so njene fotografije ugledališčene monodrame; za telo in
objektiv. Allegro ma non troppo.
Povabil sem jo na pogovor za
prvo številko časopisa Provinca.
Sandra, kako ti gledaš na svet? Ko odpreš
oči, vidiš najprej vse okoli sebe kot Sandra
– mama, Ptujčanka, ali takoj vidiš kadre,
svetlobo itd.?
Z zaprtimi očmi, ko odprem oči, in s široko odprtimi očmi svet okoli sebe vedno
najprej vidim, vonjam, tipam, okušam in
čutim kot Sandra. Mislim, da je od vedno
bilo tako in da je tako tudi prav. Če nimaš
sebe, nimaš in ne moreš »imeti« nikogar in
ne moreš nikomur, tudi sebi ne, biti zvest.
Potem sledi ostalo – mama, večni sanjač,
Hrvatica, Ptujčanka, zaljubljenka v fotografijo, oseba, ki neizmerno sovraži krivico,
večni kritik, oseba, ki svet doživlja fotografsko – skozi kadre, svetlobo in slike … Ne
nujno in vedno v tem vrstnem redu. Na le-tega vpliva nešteto dejavnikov, ki sestavljajo in oblikujejo moj vsakdan, preteklost
in sedanjost – mene.
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Se pa potrudim in trudim, zadnje čase
vedno bolj, pa čeprav imaginarno in le
za nekaj trenutkov, postaviti v tujo kožo in
svet pogledati skozi oči drugega.

Samo sebe nerada imenujem fotografka,
raje ženska, že dolgo neizmerno zaljubljena v fotografijo. To je resnica. Tudi tukaj
se trudim ostati zvesta sebi, svojemu dojemanju sveta, svojim prepričanjem in predvsem ne dovoliti, da bi pretirane zunanje
sugestije vplivale na moje delo, kakorkoli
naduto se to lahko sliši. Osebno me fotografija zanima zgolj kot »moja«, ki sem jo
pripravljena podeliti z vsakim, ki ga utegne
pritegniti, niti najmanj me ne zanima kot
profesionalno delo, ne delam po naročilu,
ničesar in za nikogar več, saj to v meni ubije vso kreativnost. Tega ne znam, to nisem
jaz. Sem amater, ponosen, neobremenjen
amater, ki to počne iz neizmerne ljubezni in zaenkrat želim, da tako tudi ostane.
Umetnost dojemam – ne zgolj kot olepšavo sveta, utvaro, sanjski svet, temveč kot
naše ogledalo, ogledalo družbe in sveta,
v katerem živimo. Fotografija, tako kot ostale umetnostne oblike izražanja, mora
odpirati in postavljati vprašanja, biti zelo
kritična, pretresti, ganiti, odpirati poti, dajati odgovore, nagovarjati, šokirati, pisati
zgodbe, jih pripovedovati … Svet ni samo
lep, življenje ni samo lepo, zato tudi v fotografiji, tisti, ki me najbolj zanima in je moja

Foto: arhiv Sandre Požun

»Trudiš«, praviš. Kako se kot fotografka
»trudiš«? Kaj to konkretno pomeni?

oblika izražanja, torej aktu, iščem več kot
le »estetiko«. Ob gledanju svojih fotografij ne želim slišati vzdihov »Iiiii …«, to me že
dolgo ne zanima več, želim ustvarjati fotografije, ob katerih inteligenten, predvsem
čustveno inteligenten gledalec obstane,
postane in se čez nekaj časa vrne. Zame
fotografija ni eksplicitna veda, primerljiva
matematiki ali fiziki, ni samo tehnika, temveč brezmejen svet čustev. Želim, da moje
fotografije ljudem pripovedujejo zgodbe,
ki niso nujno za vsakogar enake, saj sta
prav ta širina in svoboda tisti, ki me najbolj
navdihujeta. Ker pa sem otrok analogije,
konservativka, »klasik«, ne morem, da se
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zavestno ali podzavestno ne bi trudila zadovoljiti klasične tehnične tradicionalne
zakonitosti fotografije, ki dandanes popolnoma izgublja na veljavi in pravil skorajda
več ni. A zame ostajajo.
Razumem prav: gre za »trud« ostati zvesta
sebi, ostati amaterka? Omenila si »ubijanje krativnosti«. Kako ti doživljaš »krativnost« in kako »njeno ubijanje«?

18

Da, ostati zvesta sebi, delati tisto, kar čutim, in ne tistega, kar mi naročijo. Delati,
kot vidim sama in ne kot vidijo ali bi želeli
videti drugi. To je zame kreativnost, to je
bit, saj vsak, ki počne nekaj iz duše, v to
izlije sebe, svoje strahove, sanje, upanja,
poglede, čutenja, sovraštvo, ljubezen …
Sebe. Svoje. To je zame kreativnost. Prosta pot, zmožnost biti to, kar smo. Moje fotografije so moje zgodbe, moje čiščenje,

moja terapija, moji strahovi, moje sanje,
moja upanja, so moj svet, so jaz.
Njeno »ubijanje« je vse nasprotno. Zame je
to delo po naročilu. Takoj gre za navodila, smernice, omejitve. Takoj gre za neke
vrste vsiljevanja in posledično posiljevanje
končnega izdelka. Da si amater, ti daje
neskončno svobodo in neobremenjenost.
Delaš takrat, ko začutiš, ko vidiš, ko ti je, in
ne, ko ti je nekdo tako naročil. Pri mojem
delu se ta neobremenjenost oz. obremenjenost takoj vidi.
Zato sem zdavnaj nehala delati po navodilih, ne sprejemam naročil, sploh ne tistih
v stilu »pofotkaj mi to tako in tako« ali »jaz
bi imel to tako«. Ne, to nisem jaz. Fotografija zame ni denar, fotografija je zame ljubezen, v ljubezni pa se stvari počnejo, ker
se čutijo.
Zadnje čase opažam, to je posledica
globalizacije, imenovane internet, da mi
ljudje, gotovo popolnoma dobronamerno, pogosto sugerirajo, kako naj delam, v
stilu – »lahko bi fotografirala v barvah, to
je danes moderno«, »zakaj ne delaš konceptualno, to se danes tako dela?«, »zakaj si ne zamisliš scene prej v glavi in šele
potem greš fotografirat?«, »zakaj ne bereš
več literature in teorije o fotografiji?« … Zakaj? Ker tega pač ne počnem tako. Je to
dobro? Verjetno ni, a kot sem že rekla, to
nisem jaz: ne želim biti kot drugi, ne kdo
drug.
Pred kratkim mi je nekdo, ki ga še nisem
imela priložnosti osebno spoznati, predla-

gal, da bi mi bil asistent. Odgovorila sem
mu, da imam večkrat asistente, so pa to
osebe, ki brezpogojno izpolnjujejo moja
navodila fizične narave, asistenta, kot si to
sam predstavlja, pa ne bom imela, ne njega ne koga drugega. Ne zato, ker menim,
da ga ne potrebujem, temveč zato, ker
želim ustvarjati svoje fotografije in s svetlobo risati svoje zgodbe, kot jih vidim sama,
in ne, kot jih vidijo drugi. To bi bil zame absolutni samomor kreativnosti. Neizmerno
zavidam in spoštujem vse tiste, ki jim delo
po naročilu ne ubije duha ustvarjalnosti,
rada bi tudi sama bila takšna. Žal nisem.
Se pa zato zelo pogosto posvetujem z
boljšimi od sebe in takih je veliko. Pogosto se ob tem še sama sebi zdim izredno
tečna, lahko si zamislite, kako je šele tistemu, ki ga dušim z nešteto vprašanji in
večkratniki podvprašanj. A tako se najbolje in najhitreje učim. Tako takoj dobim odgovore, ki jih iščem. Teorija mi je tuja, sem
praktičen tip, učim se na napakah, prav
zato pri meni vse tako dolgo traja. Ker napake sem sposobna izpiliti do popolnosti,
potem pa nujno potrebujem nekoga, da
me strezni z resnico. Moja največja težava je namreč ta, da sem ženska in kot
taka, oz. vsaj večina nas je takih, nisem
tehničarka, kar pomeni, da je tehnika na
zadnjem mestu, na prvem pa so mi, jasno, čustva. Saj sem že povedala, da sem
ženska, mar ne? Torej, v fotografiji najprvo
iščem čustva. Kakršnakoli. Morajo biti. Nujno! Sicer si rečem: »Super je!«, se obrnem,

20

grem naprej in se k taki fotografiji nikoli
več ne vrnem. Nikoli ne bom pozabila tiste
sončne nedelje julija 2008, ko sem kot edina obiskovalka zakorakala v prazen idrijski
grad, ki še ni bil odprt za obiskovalce in je
prijazen uslužbenec le zame odprl galerijo,
v kateri je bila razstava fotografij Ukradeno otroštvo Arneta Hodaliča. Evo, spomini
me prevevajo in spet mi solze tečejo po
licih! Še dobro, da sem bila sama, ker sem
pred tistimi fotografijami hlipala in se dušila v lastnih solzah. Na tistih fotografijah je
bilo res ukradeno otroštvo. Dobesedno. To
se je videlo, vonjalo, čutilo v sleherni fotografiji. To je zame fotografija! Nazadnje se
mi je to zgodilo lani aprila v Benetkah na
razstavi Sebastiãa Salgada. Tudi tam sem
jokala. Tokrat tiho. Jokala sem, ker še nikoli nisem doživela tolikšne koncentracije
lepote in poezije na enem mestu. Si lahko predstavljaš, da na fotografiji, na kateri
sta albatrosa, vidiš in čutiš njuno ljubezen?
Lahko se je dobesedno dotakneš! To je
zame fotografija!
To je kreativnost, ker jima nihče ni naročil,
naj to storita natanko tako. Tako sta čutila
in tako storila.
Posvetuješ se z drugimi, praviš. Kakšno
mesto zaseda pri tem mojster Stojan
Kerbler?
Zelo pomembno. Na Ptuj sem prišla kot
devetnajstletna punca, nikogar nisem
poznala. Vse do danes se je zvrstilo kar nekaj ljudi, ki so mi tako ali drugače ogrom-
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no pomagali, med njimi si tudi ti, ki si verjel
vame in mojo fotografijo, ter mi to pokazal
tako, da si mi dal možnost fotografirati za
ptujsko gledališče. Zame je bila to neprecenljiva izkušnja, za kar ti bom večno hvaležna. Stojan pa me je – kot marsikoga
drugega, vzel pod svojo perut. S fotografijo sem se začela ukvarjati v drugi polovici
devetdesetih, bila sem mlada in vihrava,
v neskončnosti fotografije precej izgubljena. Stojan me je umiril in me veliko naučil.
Vedno me je spodbujal, naj delam več in
boljše, na praktičnih primerih pokazal, kaj
je prav in kaj ne, zakaj je prav in zakaj ne, iz
česar sem se največ naučila. Nikoli ni izgubljal veliko besed, raje je pokazal. Vedno
me je spodbujal, naj delam, naj poskušam,
naj še delam in še poskušam. Analogija je
bila in je ostala precej draga, jaz pa nikoli nisem razpolagala z veliko denarja, kar
se je poznalo pri delu. Ni bilo materiala za
metanje proč, ni bilo prostora za preveč
napak in ko je zmanjkalo denarja, ni bilo
več dela. Nikoli ne bom pozabila tistega
nedeljskega jutra, ko je pozvonilo pri vratih … Ko sem jih odprla, je pred menoj stal
Stojan, me pozdravil in mi podal belo najlonsko vrečko, polno nečesa. »To je zate«,
je rekel, se poslovil in odšel. Čisto po »stojanovsko«. Vrečka je bila je polna škatlic
črno-belih filmov Ilford HP5 Plus, na katere
sem najraje fotografirala in niso bili poceni. Zame je bil to neprecenljiv zaklad! Eno
najlepših daril, ki sem jih kdaj dobila, in eno
najlepših presenečenj. Ko samo pomislim
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na neštete popoldneve, preživete pri njem
doma, v njegovi temnici. Ko pomislim na
njegovo prijazno in prisrčno Milko. Koliko
potrpljenja je imel z mano! Oba. Z mano ni
lahko, res ne. In že leta zadnjega decembra nestrpno odpiram poštni nabiralnik,
ker me vsako leto natančno na novega
leta dan (če le pade na delovnik) čaka
Stojanovo voščilo. Vsako leto drugačno,
vsako leto posebno.
Stojan je poseben, je človek z veliko mod-

rosti, izkušenj in znanja, ki pa jih rad deli
z drugimi, predvsem z mladimi, in to je
neprecenljivo.
In če bi tebe vprašal nekdo, lahko tudi
mlad človek, kako vstopiti v svet izrazne
fotografije? Kaj bi mu svetovala?
Ker sem, kot sem že povedala, izredno
konservativna in moje fotografije dejansko
nastanejo v fotoaparatu, bi mu prvo
odsvetovala način, ki se ga mladi danes

poslužujejo – ta pa je, da se najprej naučijo uporabljati Photoshop in podobne programe za obdelovanje fotografij, na tako
imenovane fotografije našopajo nešteto
efektov, filtrov in podobnega in se že imajo za fotografe, ki po raznoraznih forumih,
fotografskih straneh in facebook fotografskih skupinah nabirajo všečke in vsepovprek delijo nasvete. To je efekt instagrama in danes popularne pretirane rabe
različnih efektov in tekstur na slabih fotografijah – rezultat pa je vedno enak – všečen. Zgolj všečen in nič več. Moj nasvet
je naslednji: spoznajte fotoaparat, orodje
za delanje fotografij, kajti le-te ne nastajajo v računalniku, nastajajo v srcu, duši,
glavi in fotoaparatu; fotoaparat je podaljšek vaše duše, računalnik pa le orodje za
obdelavo, kot smo za to nekoč uporabljali temnico, in nič več kot to. Začnite fotografirati analogno, tako se boste naučili
razmišljati kot fotografi, ne kot računalničarji. Naučili se boste razmišljati, z razvijanjem filma in fotografije pa boste spoznali
njeno dušo. Fotoaparat dela fotografije,
jih pa ne ustvarja, to počnete vi. Vedite,
kaj želite fotografirati in zakaj prav to, kaj
želite s tem povedati oz. pokazati. Opazujte, učite se od boljših, a ne poskušajte jih
kopirati. Bodite vi, počnite, kot sami čutite,
in prikazujte to na način, kot ga želite sami
prikazati. Sprašujte, iz nasvetov se lahko
veliko naučite. Fotoaparat ni treba, da je
drag, tudi z najdražjo in najboljšo opremo
se lahko naredijo najslabše fotografije in
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obratno. Ohranite trezno presojo, ne nasedajte na številne všečke in vzdihe ljudi,
ki se na fotografijo ne spoznajo. Lepo, da
so vaše fotografije drugim všeč, a to še ne
pomeni, da so dobre. Lepa fotografija ni
nujno dobra in obratno. Ko se boste odločili imeti razstavo, dobro premislite, kaj
boste razstavljali, in obvezno se posvetujte s kakšnim dobrim fotografom glede izbora; skoraj vsi fotografi to počno. Berite.
Raziskujte. Kakovost postavite pred všečnost. Ne posnemajte, ne ponavljajte za
drugimi, vaše fotografije naj bodo vaš odraz. In kot je meni vedno ponavljal Stojan,
delajte, delajte in še delajte.
Naposled se posvetiva tvojim fotografijam. Zakaj pretežno akt in zakaj na njem
pretežno ženske in izjemoma moški?
Zakaj akt? Hm … obstajajo žanri fotografije, ki so mi bolj in manj blizu. Fotografirala
sem skoraj vse, razen tistega, kar mi oprema ne dovoljuje. Dejansko mi je nekaj fotografij dobro uspelo, všeč mi je narava,
a od samega začetka imam najraje akt,
tukaj sem se našla, tukaj sem »doma«. Zakaj? Iskreno? Ne vem, lahko le rečem, da
tako pač je. Nehala sem se spraševati.
Menim, da je prav vsako telo lepo, če ga le
tako vidiš. Prav vsako telo ima svoje prednosti. Kot fotograf pa imaš to moč manipulacije, da ga lahko pokažeš natančno
takšnega, kot želiš. Iskreno, vsak dan vidim
ogromno fotografij, tudi veliko aktov, a
osebno odločno preveč teles ter premalo
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duš in njihovih zgodb. Telo se prepogosto uporablja zgolj kot erotični in seksualni
objekt, ta aspekt mi je tuj in me nikoli ni pritegnil. Ne moti me erotika, čeprav to ni to,
kar iščem v telesu, tako ženskem kot moškem, moti pa me eksplicitno izkoriščanje
predvsem ženskega telesa kot zgolj seksualni objekt. Tudi sicer opažam precejšnjo
razliko med moškimi in ženskimi fotografi
aktov – moški akti, ki upodabljajo žensko
telo, so precej bolj erotični, moški pogosto
uporabljajo rekvizite in dodatke, kot so visoke pete, klobuki, nogavice … Ženski akti
so drugačni. Meni telo ni najpomembnejše, tisto, kar iščem, je vsebina, ta pa je v
glavi, prazno telo brez vsebine je le prazna školjka. Sama pri aktu nikoli ne uporabljam dodatkov, na njih ni nakita, pa tudi
obraze redko fotografiram. Na začetku je
bilo to posledica tega, ker veliko ljudi ni
želelo pokazati obraza, kasneje pa sem
se zavestno podala na pot raziskovanja
samega telesa, saj v trenutku, ko pri aktu
pokažeš obraz, preusmeriš pozornost nanj.
Obraz je veliko močnejši od telesa. Zadnje
čase me je nekaj moških poskušalo prepričati, da bi se preizkusila v umetniški pornografiji. Umetniška pornografija? Lepo vas
prosim, dajmo si naliti čistega vina, tega
ni! Umetnost je umetnost, pornografija pa
pornografija, namen le-teh je popolnoma
drugačen. Nič nimam proti pornografiji,
a kot izrazno sredstvo me ne zanima. Niti
najmanj.
Človeško telo se v umetnosti upodablja od

prazgodovine, vsako je drugačno, vsako
posebno, in mislim, da bo do konca človeštva tako, čeprav smo se dandašnji dodobra oddaljili od bistva. Na začetku sem
fotografirala pretežno ženske, v zadnjem
času se je statistika precej spremenila in
fotografiram veliko več moških. Razlog je
preprost – čeprav si prej nikoli ne bi mislila,
so moški mnogo bolj zakompleksani, zavrti, obremenjeni s svojim telesom, občutljivi.
Malo je takih, ki so se pripravljeni neobremenjeno sleči pred fotoaparatom, zato
tiste, ki zame to storijo, še toliko bolj spoštujem. Poleg tega sedaj vedno pogosteje
fotografiram tudi pare in družine, slednje
me še posebej veselijo, saj ni lepše izkušnje, kot videti celotno družino z otroki, ki
se v svoji koži dobro počuti.
Nekoč me je moj takrat petletnik, ki me
pogosto spremlja na fotografiranjih, vprašal, zakaj ga nisem vzela s seboj. Ko sem
mu odvrnila, da punci ni bilo po godu, da
bi bil zraven, mi je odgovoril: »Zakaj?! Saj
meni ni nerodno, če me kdo vidi nagega,
in prav nič mi ni smešno, če koga drugega
vidim nagega!«
Ker si že skoraj vse fotografirala, saj delaš
v gledališču – kako da te gledališka fotografija ni bolj »pritegnila«?
Oh, saj me je. Gledališka fotografija je čudovita in dinamična, a precej zahtevna
tako s fotografskega kot tehničnega vidika. Tukaj zaradi samih pogojev – zelo malo
svetlobe, ki pada od zgoraj in ustvarja sen-
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ce na obrazih, včasih nizkih reflektorjev, ki
»kurijo«, igralcev v gibanju ... – je dobra
oprema izrednega pomena, take pa nikoli nisem imela in je še vedno nimam. Morda se motim, a kolikor sem ugriznila v ta
žanr, mislim, da so močni, hitri in svetlobno
zmogljivi objektivi ključni, poleg občutka,
jasno.
Gledališka fotografija je precej odvisna
tudi od samih predstav in njihove likovnosti
oz. vizualne atraktivnosti. Na odru, kjer sta
dva stola, na njih dva vsakdanje oblečena igralca, razen izraznih portretov skorajda ne moreš veliko več narediti; v scensko
bogatih predstavah, s številno zasedbo,
dobro lučjo in kostumi pa lahko ustvariš fenomenalne fotografije. In še en dejavnik
je izrednega pomena, režiser. Če režiser
nima posluha za fotografa, če mu ni mar,
kakšne bodo fotografije, mu ne bo dal na
razpolago tako imenovane foto vaje, kot
se spodobi. Dobra foto vaja po meri fotografa je zelo pomembna za ključni rezultat.
Če dobrih pogojev (dostop na oder, malo
več luči, ponovitev določenih sekvenc ...)
ni, ali kot se zaradi premalo časa velikokrat zgodi, prave foto vaje sploh ni in je fotograf prisiljen fotografirati izpod odra ter
tekati okrog, potemtakem je tudi končni
rezultat enakovreden pogojem. A ne pozabimo: fotografije so po nekem določenem času skorajda edino pričevanje o
predstavi. No, to zdaj poleg fotografinje iz
mene govori še gledališka arhivarka.
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Kakšna je bila najbolj „glupa“ pripomba,
ki si jo slišala od gledalcev tvojih „nagic“?
Oh, slišala sem že marsikaj! Veliko je bilo
primitivnih pripomb glede videza modelov, česar preprosto ne prenesem. Lahko
mi raztrgate fotografijo, jo popljuvate, rečete, da je popolnoma zanič, da ničesar
nima, da je drek, le modelov se ne dotikajte, ti so sveti! Zame in za vas, za vse! Najneumnejša pripomba, oziroma ne, najneumnejši pripombi – prvo mesto si namreč
delita dve – sta bili:
• Akte je itak najlaže delati, to delajo vsi.
• S črno-belo fotografijo se ukvarjajo tisti,
ki nimajo pojma, saj tako prikrivajo napake!
Mislim, da temu ni kaj dodati, lahko zgolj
citiram Alberta Einsteina, ki pravi: »Dvoje je
neskončno: univerzum in človeška neumnost. Ampak za univerzum še nisem popolnoma prepričan.«
In najlepša pohvala, ki si jo slišala o svojih
fotografijah?
Hm … tega pa niti ne vem natančno … slišala sem že marsikaj, od pohval do laskanj,
ne vem pa, kaj od tega resnično drži, zato
sem tozadevno zmedena … Vsekakor mi
najbolj imponirajo pohvale umetnikov, čigar delo cenim in občudujem, predvsem
fotografov. Na splošno mi ljudje pogosto
pravijo, da takoj prepoznajo mojo fotografijo, četudi je popolnoma drugačna
od vseh prejšnjih, ker nosi moj »podpis«. In
to je baje dobro.

Intervju

Kakorkoli, zame je največja pohvala, ko
nekdo občuduje mojo fotografijo na svoji
steni.
Zadnje vprašanje: Kaj se trenutno »kuha«?
Trenutno prvič v življenju zavestno delam
serijo aktov, ki je nastala spontano po
prvem posnetku, narejenem na tem mestu, in je sicer precejšnji odklon od mojega
dosedanjega dela, saj gre za serijo barvnih
aktov, posnetih v istem prostoru, popolnoma naravnih, nedotaknjenih fotografij. Ta
serija je za razliko od večine mojih del tudi
dokumentarne narave, fotografije niso retuširane in na njih ni nobene postobdelave; so take, kot so. V bistvu so zelo preproste, poudarek je na osebah in njihovih
telesih, ki pa so zelo različna in posebna.
Vsekakor zame nekaj povsem novega in
vznemirljivega.

Besedilo: Samo M. Strelec
Foto: Sandra Požun

29

SANDRA POŽUN
Rojena 1972 v Zadru (Hrvaška), otroštvo preživela v Bujah, po končani srednji šoli pa se preselila v Slovenijo na Ptuj, kjer živi in ustvarja. Zaznamovana z dalmatinskim temperamentom,
istrsko burjo in haloškimi griči. Še vedno zaljubljena v morje.
Udeležila se nekaj fotografskih delavnic pod vodstvom Hermana Pivka. V veliko pomoč je bilo
predvsem mentorstvo mojstra fotografije EFIAF Stojana Kerblerja. V slovenski reviji Fotografija
(3/1998) je bil njen portret izbran v ožji izbor, kasneje (5/1998) pa sta dva akta pri natečaju na
temo Akt prejela prvo nagrado. Koledar z 12-imi črno-belimi akti za tovarno aluminija Talum
iz Kidričevega (2002). Fotografije na CD-ju skupine Kvinton Lovci sreče (2000) in Razirklinga
(2009). Fotografija na ovitku zbirke poezij Aleksandre Jelušič Z jezikom ti pišem pesem (2015).
Razstave:
• skupinska razstava udeležencev fotografske delavnice v Hiši umetnikov v Šmarnem v Goriških Brdih, september 1995;
• skupinska razstava v Miheličevi galeriji na Ptuju na temo Kurent, februar 1997;
• samostojna razstava aktov Terra nuda v Gledališki kleti na Ptuju, november 1998;
• skupinska razstava v Cankarjevem domu in Jakopičevi galeriji v Ljubljani Corpus del Akti –
Akt na Slovenskem – fotografija, retrospektiva slovenskega akta v fotografiji, marec 2001;
• skupinska razstava ožjega izbora natečaja Ljubljanica – razstavna galerija v organizaciji
spletnega portala 3delavnica na obrežjih reke Ljubljanice, september 2004;
• skupinska razstava EROTICA II – Salon erotične fotografije v galeriji Photon v Ljubljani, april
2005;
• samostojna razstava otroških portretov v prostorih Lekarne Ptuj na temo Ohranimo mladost, maj 2005;
• samostojna razstava aktov v razstavnih prostorih društva Kultivacija v Rušah, maj 2007;
• skupinska razstava z naslovom Iz Talumove umetniške zbirke v Galeriji Magistrat Mestne hiše
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Ptuj, april 2008;
skupinska razstava z naslovom Uf, industrija! na razstavišču tovarne aluminija Talum v Kidričevem, v sklopu projekta EPK – Evropska prestolnica kulture 2012, junij–december 2012;
samostojna razstava z naslovom Na moji poti drevo v galeriji Doma KULTure MuziKafe Ptuj,
marec 2013;
samostojna razstava Na moji poti drevo v galeriji vinoteke Maribor Vodni stolp, Maribor,
april 2013;
samostojna razstava aktov z naslovom Akt v Kavarni Kluba ptujskih študentov na Ptuju, junij
2013;
samostojna razstava aktov z naslovom Brezobrazne v galeriji FO.VI v Strnišču pri Kidričevem, junij 2014;
samostojna razstava aktov z naslovom Brezobrazne v galeriji Epeka v Mariboru, november
2014;
samostojna razstava aktov v termalnem kompleksu Auster Perle, Graz, Avstrija, december
2014;
samostojna razstava aktov z naslovom Akt v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje, marec 2015;
samostojna razstava aktov z naslovom Moje ime je ženska v Galeriji Šolt v Ljubljani, maj
2015;
samostojna razstava aktov z naslovom Kamen, voda, kri, svoboda! v galeriji Art Jurak, Logarovci pri Ljutomeru, junij 2015.

Nagrade:
• FIAP ZLATA MEDALJA na 14. mednarodnem bienalu fotografske umetnosti Photomedia,
Skopje, Makedonija, september 2014;
• VENO PILON POSEBNA NAGRADA na 6. mednarodnem fotografskem salonu Med nebom
in zemljo 2014, Ajdovščina, november 2014;
• SALON BRONASTA MEDALJA na 1. mednarodnem fotografskem salonu Pannonia Reflections 2014, Lendava, december 2014;
• 1. in 3. MESTO v kategoriji Akt/Telo na mednarodnem festivalu Rovinj Photodays 2015, Rovinj, Hrvaška, april 2015.
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KROŽNE PESMI

Razstava akvarelov Joni Zakonjšek in besednih utrinkov Vlada Škafarja,
Galerija Herman Pečarič, Piran, 20. junij–30. avgust 2015

Ena izmed mojih miljenih rednih poletnih postojank je zagotovo piranska Galerija Hermana Pečariča, kjer imamo v letošnjem vročičnem poletju gledalci priložnost vzdihovati nad akvareli in
slikami svojske slikarke Joni Zakonjšek, nekdanje
Pirančanke, ki jo imajo prebivalci tega očarljivega obalnega mesteca – po številu obiskovalcev
otvoritve razstave sodeč – še zmeraj za svojo.
Joni se je rodila leta 1974 v Kopru. Po opravljeni
gimnaziji je dve leti preživela v Londonu in tam
dokončala Foundation Course of Art na White
Chapel Art School. Nato se je leta 1996 vpisala
na ljubljansko akademijo za likovno umetnost in
leta 2003 diplomirala pri profesorju Emeriku Bernardu in profesorju Marku Uršiču. Od leta 2004 je
samostojna likovna ustvarjalka. Živi in dela v Beli
krajini. Za seboj ima več samostojnih in skupinskih
razstav, leta 2003 je prejela nagrado Akademije
za likovno umetnost, pohvali pa se lahko tudi z
nagrado mednarodnega slikarskega ex-tempora v Piranu leta 2004.

Foto: Joni Zakonjšek

V optimistični Pečaričevi galeriji je javnosti prvič
predstavljen opus intimno občutenih akvarelov,
ki jih ustvarja v zadnjih treh letih. Navdihnjeni so z
zapisi oziroma poezijo, ki je blizu haikuju, režiserja
Vlada Škafarja. Oba sta tudi avtorja knjižne publikacije Krogi/Circles, ki je bila prvič predstavljena
javnosti prav na tej razstavi.
Takole nam prišepneta: »Utrinki besed so se začeli
pojavljati in zapisovati na predvečer neke davne
zime. Tako mrak kot sneženo polje sta podobna
samotnemu listu papirja. Vabita dušo, da se odtisne. Bili so podobni nečemu že znanemu, japon-

Kako je, če si srce?

skemu haiku. Vendar je to daljnje sorodstvo. Ne
iščejo davnega navdiha. Pritekajo sami iz tu in
zdaj. Potem so se začeli prelivati v slike. Vodene
slike.«

Nekoč me je mlada ženska vprašala:
»Kako je, če si moški?«
In jaz sem odgovoril:
»Draga moja,
ne vem natančno.«
Potem je rekla:
»Kaj, ali nisi moški?«
In tokrat sem odgovoril:
»Na spol gledam
kot na prelepo žival,
ki jo ljudje večkrat peljejo
na vrvici na sprehod,
in ki se včasih udeleži
kakšnega čudnega tekmovanja,
da bi dobila kakšno nenavadno nagrado.
Draga moja,
boljše vprašanje za Hafisa
bi bilo:
'Kako je, če si srce?'
Kajti vse, kar poznam, je ljubezen,
in moje srce je Neskončno
in Povsod!«

Knjiga Krogi/Circles je izbor krožnih srečevanj Vladovih utrinkov in Joninih akvarelov. Približevanje,
dotikanje, odpiranje, zvenenje, darovanje samot.
Kaj se zgodi, ko prisedeta eden k drugemu? Razstava Krožne pesmi ta dialog utelesi v razstavni
prostor, ga razširi in zvabi gledalca v šepet.

Besedilo: Sandra Jazbec

Foto: arhiv Joni Zakonjšek

Slike in sličice umetnice človeka zapeljejo v transcendenco, v Eno večnosti, brezgrajnosti brezčasne. Manca Košir tako lepo ubesedi neprecenljivost Joninega ustvarjanja: »Ni denarja, ki bi lahko
poplačal Jonino slikarsko delo, pravzaprav njeno
kontempliranje z barvami, okopano v svetlobi, ki
jo je ona sposobna videti, občutiti, naslikati.« Božansko sliko razkošnih trav, na katero lahko gledalec vrže oko v prvem nadstropju, je slikala več
kot leto dni! (Nekatere njenih slik so se porojevale
več kot tri leta!) Če sedeš pred njo in se poglobiš
v to čarobno oljno platno, izgineš. Med trave, globoko globoko noter vanje. In vase. Čista magija!
Jonin nepretenciozen umetniški izraz je ena sama
pesem, ki si jo sposojam od znamenitega perzijskega pesnika Hafisa (Zapleši z menoj, CDK,
2014), dragocenega sopotnika njenih sublimnih
stvaritev (tehnika: »ljubezen na platno«), ki jih s
svojimi subtilnimi verzi pogosto pospremi na hrbtni
strani platna – bodisi v nov dom bodisi v večnost.
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PRESENEČENJA

V zanimivih časih živimo. Ko smo
že začeli verjeti, da je zgodovine
konec in da se nam v tej Evropi,
po padcu železne zavese, ki je
ločeval dva ideološka sistema v
Evropi, v varnem zavetju Evropske unije ter NATA, ne more več
ničesar zgoditi, se nam spet dogaja zgodovina. A ne tisoče kilometrov stran, omejena na kratke posnetke porušenih mest in
množice ljudi, ki vpijejo v objektiv
kamere. Zgodovina se nam dogaja tukaj in zdaj, dobesedno na
domačih dvoriščih. Množice beguncev (pregnancev, migrantov
ali prebežnikov – kakorkoli jih že
imenujemo – skupni imenovalec
vsem je le revež), prinašajo zgodovino k nam, v to našo Slovenijo, Evropo, naše domove in tudi v
nas same.

Kolumna

Presenečenj je več, na različnih nivojih.
Najprej na širšem nivoju: Evropski politični
jet set je nenadoma presenečen, ker se
je Evropi zgodila begunska kriza, dobesedno preseljevanje narodov, in to iz območij, kjer naj bi – tudi ob asistiranju evropskih
držav in vsiljevanju demokracije z bombami – vladal mir, blagostanje in zadovoljstvo
srečnih državljanov, ki so se znebili grdih
diktatorjev. A so zdaj tam le pogorišča, iz
katerih ljudje bežijo – v Evropo.
Drugo presenečenje se je prav tako zgodilo na nivoju Evrope: Petindvajset let po
padcu meja v Evropi se spet postavljajo zidovi in žične ograje. Države t. i. nove Evrope jih z neznosno lahkotnostjo postavljajo,
kot da jih takrat v resnici niso zavrgle, temveč le začasno shranile v svoja skladišča.
Tudi to je za mnoge opazovalce presenečenje.
Naslednje presenečenje se nam je zgodilo na domačih tleh, pravzaprav pred vrati
države Slovenije. Rigiden in birokratski sistem države je humanost zamenjal s strogimi procedurami, kot da so se pred našimi
mejnimi prehodi znašle vreče krompirja,
ne pa ljudje. Vsi, od nižjih do višjih predstavnikov v hiearhični piramidi oblastnikov,
so se zgovarajali na predpise – naše, shengenske, dublinske itd., čeprav je takšen
sistem glede na množičnost begunskega
vala že zdavnaj odpovedal. Države, skozi
katere so prihajali begunci, so postopale
pragmatično, za ljudi: enostavno in hitro.
Za naše oblastnike je bil takšen njihov pri-

stop popolno presenečenje. Takšno, da
jim je vzelo sapo in jih vsaj nekaj časa ni
bilo na spregled – razen nižjih operativnih
uradnikov.
Tudi ksenofobni gromoglasniki in samooklicani varuhi svete krščanske slovenske zemlje so bili presenečeni. Najprej je vrh naše
cerkvene oblasti (enako papež Frančišek)
pozval k pomoči in k sprejemu beguncev.
Ne glede na vero, raso, barvo kože itd.
Šok za varuhe »čiste« Slovenije.
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Kolumna

Naslednje presenečenje (in šok obenem)
je bilo za te varuhe še večje: Velika večina javnosti ni sledila njihovemu hujskanju
proti beguncem. V naših ljudeh je zmagalo sočutje za človeka, reveža, ki potrebuje
pomoč. Ne samo nevladne institucije, ki
imajo v svojem programu delovanja pomaganje v takih primerih, je tudi veliko
navadnih in preprostih ljudi stopilo naproti
beguncem in jim pomagalo. V Sloveniji se
nam je spet zgodilo ljudstvo, v izrazito pozitivnem pomenu.
To zadnje, da pomagamo ljudem v stiski,
tujcem, ki prihajajo od daleč in prinašajo
s seboj drugo kulturo, vero in navade, in
da se zaradi tega ne čutimo ogrožene,
je najbrž presenečenje tudi za vse nas. Še
je v nas empatija, sposobnost vživetja v
težave drugega. Begunci v nas oživljajo
človečnost in tudi upanje, da je mogoče
v življenju še kaj napraviti, spremeniti na
bolje, čeprav se človeku poruši dom in se
znajde v tujini brez vsega.
Zdaj pa še tale zgodba: Dober znanec, ki
se je v teh dneh vrnil s Štajerske, kamor sta
z ženo zapeljala beguncem nekaj najnujnejših potrebščin, je bil zadovoljen. Spremenjen. Čeprav je nezaposlen, delo ima
le žena, sta zbrala nekaj stvari pri hiši, nekaj jih nakupila in šla do njih. Tujcev.
– Najraje bi se jim pridružil na poti, mi je
v pogovoru zaupal. Zakaj? Ker oni imajo
upanje, verjamejo, da jim bo jutri bolje.
Kjerkoli bodo že. A kot pravim, Joško (tako
se kliče moj znanec) se je od beguncev

vrnil drugačen. Pot k njim na Štajersko ga
je spremenila. Poprej skoraj vedno nejevoljen in včasih že obupan zaradi vsakodnevnega životarjenja, ki mu ne vidi konca, je
zdaj začutil nekaj novega v sebi. Kar mi je
pripovedoval, mi je govoril z žarom. Z odkritim veseljem. Joško je bil srečen. Zakaj?
Ker je pomagal drugim ljudem – in s tem
tudi sebi. Vanj se je vrnilo upanje. To zadnje pa je še eno presenečenje za mnoge
od nas, tudi to nam »sporočajo« begunci.

Besedilo: Milan Petek Levokov
Foto: Sandra Požun
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KAIROS KOT MOŽNOST
DOŽIVETEGA TRENUTKA

Foto arhiv Roberta Titana Felixa

1. DEL
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Od romantike naprej umetnost vedno bolj
izrazito doživljamo kot posvečeni prostor posameznikovega (samo)izražanja
lastne individualnosti in problematiziranja
te individualnosti v njeni (konfliktni) umeščenosti v skupnost; ob tem vprašanju pa
vedno znova zaidemo tudi v razpravo o
konfliktu med dušo in telesom, zavestjo in
instinktom, ki ga je ravno romantika posebej izpostavila ali vsaj okrepila; z nami
pa je, se zdi, še vedno tako, da bolj se v
posmehljivem tonu prepričujemo, da smo
to zadevo že zdavnaj pustili za sabo, bolj
kot v spregledu spet zapademo istemu
demonu. Da pa bi temu nesrečnemu notranjemu konfliktu v duši sodobnega človeka stopili v sled, ne potrebujemo dolgoveznih filozofskih razprav, ampak lahko
samo v duhu »nelagodja v kulturi« potožimo, da se človek, v svojem bistvu vendarle še vedno bitje narave in s tem del narave, del živalskega kraljestva in nikakor ne
svoje lastno kraljestvo, v kulturi predvsem
ne počuti dobro.

Esej

In če po tej sledi vedno znova pridemo do
sanjavega hrepenenja po »vrnitvi k naravi,« z različnimi stopnjami sentimentalizacije, to ponavadi ne pomeni dolgotrajnega
pohoda strmo navkreber v pumparicah, s
težkimi pohodnimi čevlji in še težjim nahrbtnikom, ampak odraža željo, da bi naravo
lahko »doživeli«, pri čemer nas vodi intuitivni notranji občutek, da bi edino na ta
način lahko resnično doživeli sebe. A v
hlastanju po dotiku z naravo smo vedno
znova razočarani, kajti »sebe« na tovrstnih
pohodih ponavadi še najbolj doživijo rdečelični možje in žene srednjih let po deseti
skodelici kuhanega vina; tisti, ki se navkreber podajo po »nekaj več«, pa večinoma
sestopajo s sklonjenim pogledom in povešenim nosom. Razočarani. A kaj je »tisto
več«, za kar smo sveto prepričani, da je
(izbranim) na višavah zanesljivo dano, naši
nesrečni majhnosti pa se vsemu naprezanju navkljub venomer izmakne? Je na višavah sploh lahko kaj več od razredčenega
zraka in je tako od želje po tem prividnem
»več« bolje odstopiti?
Poezija, v kateri se ne bi pojavila vsaj
kakšna podoba iz narave, ni pogosta, in
težko si predstavljamo, da se tudi kak deklarirani urbani pesnik, celo če prizadevno
sopiha na kolesu, ker zamuja na poetični
zeleni čaj s sotrudniki, ne bi kdaj sredi mesta zaletel v drevo, kar je zagotovo dovolj
izrazita izkušnja, da najde prostor v njegovi
naslednji pesniški zbirki. Jelušičeva v knjigi
Z jezikom ti pišem pesem po podobah iz
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narave prav tako rada posega, in sicer
na dva načina, od katerih je prvi blizu našemu običajnemu odnosu do narave, razumevanju sveta onstran človeka kot samozadostnosti naravnih ciklov, v katerih
posamičnostim sicer pripada enkratnost
in samobitnost, a so v celostnosti prepletenih odnosov vendarle popolnoma razpoložljive, zamenljive in pogrešljive. Življenje (narave) je tako »cvetenje, padanje,
odmiranje, trohnenje« (Akacija), »vse raja,
žubori, poplesuje v naravnem ritmu udarjanja / vse umira, se rojeva, preoblači barve, trohni / ničesar ne obžaluje / za ničemer ne žaluje.« (Hipnost dreves)
In naj je človek še tako dopolnjeno bitje
kulture, je v preostanku svoje povezanosti z naravo tudi sam popolnoma razpoložljiva, zamenljiva in pogrešljiva entiteta
brez vsakega pomena onstran namena v
celostnosti prepletenih odnosov. In naj še
tako verjame, da je dobil stvarstvo v dedino, da bi mu gospodoval, ga narava
vedno znova pahne na mesto izločenega
opazovalca, če vztraja pri tovrstni preživeti nadutosti: »narava zna umirati / narava
ve, da se bo ponovno rodila v pomlad /
le človek objokuje svojo minljivost.« (Učna
ura letenja) Ampak tisto, kar človeka kot
bitje narave, postavljeno v kulturo, v resnici bega in bremeni, ni to, da mora s svojim
nezanesljivim in pokvarljivim telesom preživeti svoj čas med stroji in mehaniziranim
ustrojem skupnosti, ki mu je edina še preostala, ampak ravno ta »njegov čas«.

Zavedamo se, da smo se nevarno približali puhlici, ki jo v podobnih razpredanjih
vrtimo kot molilni mlinček, da je doživetje
lastne individualnosti pravzaprav občutenje končnosti, smrtnosti. A s puhlicami je
tako, da še predobro odražajo dejansko
stanje stvari, in če se jim izogibamo, se
pravzaprav izogibamo dejstvom sveta, s
čimer ima vsaj platonistična tradicija, na
primer, veliko izkušenj. Seveda se tudi sami
ob takih puhlicah predvsem posmehnemo, a se obenem zavedamo, da posmeh
odraža samo nemoč, da bi do lastne
končnosti, smrtnosti, zamejenosti enkratne
izkušnje v odmerjeni čas znali vzpostaviti
kakršenkoli drugačen odnos kot doživetje
»smrtne groze«, ki nas obide predvsem takrat, ko smo soočeni s tegobami lastnega
pokvarljivega telesa ali celo umiranjem,
bližnjim iztekom nam odmerjenega časa,
ki je v odnosu do celote časa stvarstva le
bežen in nepomemben »trenutek«: razpri
dlani / to je vse, kar imaš / – trenutek« (Hipnost dreves)
A poskušajmo »trenutek« razumeti nekoliko
onstran nepopisne groze končnosti, bolj v
duhu prvega dela antično-krščanskih izvorov zahodne civilizacije, za katerega bi bili,
mimogrede navrženo, povsem zadovoljni,
če bi bil tudi edini. Stari Grki so čas razumevali na dva na videz različna, a bistveno povezana načina: kot kronos, časovno
zaporedje posameznih pravilno nanizanih
enot – edino na ta način ga pravzaprav
od prehoda iz mitičnega, cikličnega časa
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v »via recta« zgodovinskost naprej dojemamo ali moramo dojemati tudi sami – in kot »kairos«,
kar je pravzaprav znotraj kronosa skrita možnost preboja, možnost pravega, izjemnega, enkratnega, doživetega »trenutka« absolutne uprisotenosti v svetu: »vsakdanjost je zgodovina /
drugo je poveličevanje trenutka.« (Drobovina bajte)
Kar je našega asketskega hribolazca z začetka razpravljanja, ki se ni drznil dotakniti niti ene
same skodelice kuhanega vina, s sklonjenim pogledom in povešenim nosom, predvsem pa
razočaranega, vrnilo v dolino, je bilo bolj kot odsotnost »nečesa več«, pravzaprav nedoživetje tega pravega, izjemnega, enkratnega »trenutka«, »kairosa«, marsikaj pa je njegovemu
razočaranju pridalo tudi neupoštevanje dejstva, da kairosa še takemu naprezanju navkljub
ne moremo »najti«, ampak ga lahko samo »doživimo«. A kdaj in kako ga lahko doživimo in ali
ga sploh doživljamo?
Pričakovali bi, da ob pomisli na enkratni, resnično doživeti »trenutek« vsakdo najprej pomisli na
intimo. Da je tako, kot nas prepričuje še ena puhlica, je ravno intima zadnje preostalo zatočišče naravnega v nas. In zdi se, da tudi poezija Jelušičeve temu pritrjuje, kajti podobe iz narave
v svoji poeziji rabi tudi v namen ometaforiziranja bližin in razdalj intime: »v pogled se prezrcali
toplina mojih dlani / tokrat so zelene kot zgodnje pomladne trave.« (Pikčasti dežobran)
Pesmi iz pesniške zbirke Z jezikom ti pišem pesem, ki se navezujejo na intimo, se sicer raje navdušujejo nad obstranci kot pomembneži: »podnevi je gledal v sonce / (lahko bi oslepel) /
posedal je na klopeh osamljenih pokopališč / prižigal sveče neznancem / jim deklamiral trohnečo poezijo / z bogom je igral šah / matiral ga je v nekaj premikih po šahovnici.« (On čuden
na čeden način) Boga menda ni težko premagati, a ker je Bog že zdavnaj premagal Človeka in si ga podredil, zmagovalcem nad njim preostanejo samo prostori onstran skupnosti in
brez sončne svetlobe, v katere bleščobi skupnost tako rada dviga krvave daritve k vznožju
Božjega prestola: »ponoči ni spal / – ob polni luni je tulil vanjo /…/ samotarsko se je potikal po
robovih mest / z zavezanimi očmi hodil skozi življenje /…/ ni potreboval sonca / za njegovimi
očmi so žarele zvezde.« (Prav tam)
Ponavadi nas neupravičeno preseneti, da različne totalitarne strukture, naj se postavke njihove Vere še tako razlikujejo med sabo, brez težav najdejo skupni jezik v anatemi spolnosti, v
tistih njenih ekspresivnih in res doživetih izvedbah, ki jih ni mogoče popolnoma obrzdati z družbenimi pravili, niti tistimi ne, ki veljajo za spolnost samo. Kajti duh je voljan, samo meso je šibko,
in nobena Oblast se ne more v celoti uveljaviti in od nikogar ne moremo pričakovati, da bi
se bil pripravljen založiti za karkoli onstran sebe, ko ima v roki pivo in ob strani dobro bejbo,
ali pa pač moškega, če je ženska, no, lahko tudi ženska bejbo, nismo homofobni, na noben
način. Nobenega doživetega »kairosa« nam namreč solarna božanstva, ki na simbolni ravni
predstavljajo varuhe reda in stabilnosti skupnosti, niso pripravljena nakloniti sama od sebe,
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ampak jim ga moramo izmakniti, saj so
nam ga odtegnila ravno zato, da bi lahko
bili v polnosti (ob)vladani: »s prstki kradem
smetano, rezervirano za bogove;« »Bogovi
bi bili jezni / – če bi vedeli za tisto smetano
/ Psttt!« (Sladkosnedka.si)
Sicer pa je že Platon odsvetoval vojščakom prisotnost na postavitvah grških tragedij, saj ko se tak vojščak znajde na bojišču v težkem položaju, ko mora izbirati
med smrtjo in dostojanstvom, bo ob pomisli na vse tiste solzavosti, ki jim je bil priča
na predstavah, v njem prevladal slabši del
njegove duše, ves se bo predal strahu in
sočutju, zato ne bo mogel pravilno ukrepati in se bo namesto za svobodo in smrt
odločil za življenje in suženjstvo; na takem
bojevniku pa nobena skupnost ne more
stati.
V prej citirani pesmi On čuden na čeden
način moramo biti pozorni na dva sklopa
podob. S prvim od teh pesnica ponazori,
da se izpostavljeni »objekt poželenja« ni nikoli rodil v skupnost: »njegova mati je dejala / da je umrl ob rojstvu / (životaril je zaradi pasje zvestobe življenju);« kar seveda
ne pomeni dejanske smrti, ampak da se
samo ni hotel naseliti v skupnost na način,
kot se ga je mati zagotovo trudila naučiti, marveč se je z vsemi štirimi oklenil svoje
absolutne samolastnosti, kar je možno edino onstran vsakega mesta (vloge) v skupnosti. In ker v skupnosti ne samo vedno nekaj smo, ampak celo verjamemo, da če
nismo, nas sploh ni, je z uporom ustremlje-

nju z vidika materine vere navadna pasja
nepomembnost in njegovo življenje s tem
zgolj životarjenje.
Z drugim sklopom podob pa Jelušičeva ponazori nasprotnost med soncem in
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zvezdami. Sonce sicer pripada dnevu in solarnim božanstvom, skrbnikom za mir in stabilnost
skupnosti, zvezde pa nasprotno noči in bi tako morale tudi htoničnim božanstvom, razbrzdano sakrilegično bando, ki mir in stabilnost skupnosti neprenehoma ogroža. Pa so zvezde res
del simbolnega sveta teh neugnanežev? Htonična božanstva vendar že s svojim imenom
opozarjajo na to, da prebivajo v podzemlju; da so med zalezovanjem izgubljenih nočnih popotnikov sicer hvaležna luni za nekaj svetlobe, da se lažje posvečajo svojim nečednim opravilom, a da se za zvezde kaj dosti ne zmenijo, še več, nič kaj dobre volje niso, ko zažarijo visoko
na nebu in se pehajo ob bok luni, kjer po njihovem nimajo kaj iskati.
S podobami iz narave Jelušičeva ometaforizira tudi človekovo temeljno samost, bolj komplementarni del kot nasprotje (samo)izgubljenosti v pripadnosti drugemu in skupnosti. Nasploh
je redka poezija, ki bi bila osredotočena (izključno) na ekstatično navdušenje nad bližinami
z drugim, skupnostjo in svetom, ampak so tovrstni evforični izlivi večinoma samo oddih med
tožbami nad človekovo ukleto samo(tno)stjo od rojstva do groba. Jelušičeva ni ravno pesnica tožb in jadikovanja, prej nasprotno, vendar se tudi lirski subjekt njenih pesmi mora kdaj pa
kdaj soočati z obdobji izolacije kot naravnim delom življenja, ko se, domnevamo, razočaran
nad svojim deležem v skupnosti – »volčja lakota / puščavska žeja // iščem oazo sredi praznine
/ zapuščam svet glasov in mestnega živžava« (Knjige) – zagleda v zunanji svet, nepovezan s
človeškim, da bi zdržal težo samotnosti med drugimi: »samo sesti moraš kdaj pa kdaj / pred
mokra okna / prisluhniti prepletanju narave v odgovor.« (Resnica o tvojih neresnicah) Poezija,
zapisovanje prizorov, ki se dajejo samotnemu pogledu, občutkov samosti ne odstrani, ampak
je samo zatočišče pred njimi, kar občutek izločenosti pravzaprav še okrepi: »Pisanje je enosmerno potovanje v osamo / v spiralasta vesolja, / ki prebivajo v tebi.« (Enosmerna vozovnica
v osamo) V pesniški zbirki Z jezikom ti pišem pesem je telo vedno postavljeno pred besedo:
»slišiš tiste akacije nad nama? / minevajo tako kot tale trenutek / zapiši ga! / daj! / nimaš pisala? / imaš jezik! / moja koža bo tvoj papir – vse prenese / piši!« (Akacija)
Po čemer hlepimo v trenutkih nezadoščenosti in samosti, ponavadi do konca pripada deležu
naravnega v nas: »kot nagačen volk tuliš v luno;« »porezali so ti krila / obsodili so te na življenje otrplega zajca / samo sediš in čakaš / čakaš, da se izteče / tvoj čas.« (Resnica o tvojih
neresnicah) Bogovi so nas do konca obsodili na kronos in v tem je tudi vir vsega našega »nelagodja v kulturi«, in smetana, ki jim jo ves čas poskušamo izmakniti, tako ni nič drugega kot
ravno »kairos«, pravi, enkratni, izjemni, resnično doživeti »trenutek«. In ker so bila to, kot smo že
nakazali, solarna božanstva, varuhi reda in stabilnosti skupnosti, se lahko po moč zatečemo
samo k razbrzdani sakrilegični bandi. In vedno znova tudi se. A zakaj se potem preostanku
naravnega v nas preprosto ne prepustimo? Zakaj v trenutkih, ko se na obzorju zableščijo
razprta jadra tveganja vrednega »objekta poželenja« ne verjamemo sluzavemu črvu, slu-
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zastemu hudiču, ki »prvi se postavi v vrsto /
da ga okusi« (Črke ljubimkajo z jezikom (in
to je greh)), ampak smo ves čas pod pritiskom prepričanja, da bi moralo biti tudi v
odnosu do preostanka naravnega v nas
»nekaj več«? Je tako morda ravno v tem,
da ladja z »objektom poželenja« ponavadi pripluje ponoči in v soju zvezd, vir nelagodja, ki ga ob pogledu na zvezde čutijo
htonična božanstva? Lahko da so v davnini zvezde pripadale njihovemu lunarnemu
svetu in smo ljudje mimo njihove volje skozi
čas v zvezde naselili drugačen pomen, zaradi česar se nima nobenega smisla zatekati k nekdanjim pomenom, razlagam in
besedilom, ne svetim ne posvetnim, ampak moramo v razpravi izhajati iz tega, kar
zvezde pomenijo nam v našem času.

Besedilo: Robert Felix Titan
Foto: Sandra Požun
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potopis
POTEPANJE PO POLJSKI
Še preden sem se odpravila na sever, sem
se zavedala, da bo tokrat zame drugače.
Nikoli ne gre samo za pokrajino ali pot,
vselej gre za človeka, ki stopi nanjo – ne
le da bi jo premagal fizično, skozi kilometre in kraje, vzporedno potuje tudi vase. V
nekem obdobju me je posrkalo v literaturo, ki je bila povezana z dogajanjem v
Auschwitz–Birkenau in Treblinki. Spomnim
se, da me je že v osnovni šoli soočanje s
holokavstom prizadelo bolj kot druge ali
pa se mi je takrat samo tako dozdevalo.
Dolgo je zorelo, nato sem se nekega dne
odločila, da moram tja, ne glede na to,
kako bo tisti kraj deloval name.
Zavedala sem se, da pot ne bo samo niz
vtisov, temveč zgodba, ki se bo zapisala,
a ne na klasičen način – kot potopis, v katerem bralec najde koristne informacije,
kako kot turist potovati skozi deželo – želela sem izpovedati zgodbo z vsemi tistimi
občutki, ki v turističnih priročnikih nimajo kaj iskati, in tistimi informacijami, ki jih
dežela skrije pred turisti, ker se z njimi ne
more postaviti. Morda res potujemo, da
bi ujeli blišč tujega, ki prehitro splahni iz
spomina; kar ostane, so zgodbe, ki so se
nas dotaknile in nam dale nov uvid – temu
sem želela slediti. Če torej želite natančno
ruto, kilometre in napotke, kje si privoščiti poceni kosilo in prespati, potem boste
morali v roke vzeti vodnik po Poljski; sama
pa vas vabim na popotovanje skozi pokrajine v meni, ki so v trčenju s slovanskim
človekom in demoni preteklosti ustvarile
miniaturne zgodbe, ki se vsaka na svoj
način razgalja.
No, pa gremo na pot.
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Poljaki, generacija s socialistično
mentaliteto
Zgodba o Poljski se prične na zaletišču skakalnice, v znanem smučarskem središču
Zakopane. Slovenec ob prvem stiku zaradi
sorodnosti začuti simpatijo in domačnost s
svojimi slovanskimi brati. Pred očmi se mu
zavrti prizor: »Adam Małysz v črnem dresu s številko 47 drsi po zaletišču, roke ima
tesno ob telesu, na koncu letalne mize se
odrine in zajadra skozi nebo, dokler se ponovno ne dotakne tal. Poljski narod glasno
navija, zastave plapolajo.« Nekaj mora biti
v teh Slovanih nedojemljivega, kar jih ves
čas sili v premagovanje nemogočega. To
je vprašanje, s katerim si mora raziskovalni duh priti na čisto. A preden bi razumel,
zakaj so Poljaki lahko istočasno prijetni in
prijazni, že naslednji hip pa ignorantski in
nezaupljivi, leži globlje in dalje od horizota
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mogočne skakalnice in Visokih Tater.
In kaj imamo še skupnega, razen da delimo
slovanske korenine in se tega spričo svojih sosedov Germanov sramujemo? Smo
generacija, ki je odrasla v socializmu in se
nato soočala s tranzicijo, vdorom zahodnjaške miselnosti, mentalitete ter trdega
kapitalizma v prostor, kjer smo poudarjali
solidarnost, vzajemnost in enakopravnost.
Nesmiselno bi bilo, da bi s seboj na pot tovorili prtljago prejšnjih sistemov; a če si želimo odgovoriti na vprašanja, je malodane
nujno, da se podamo v drobovje tega,
kar je skozi zgodovino izoblikovalo narod.
Paradoks – odličen vozni park
in slabe ceste
Ped časom sem zasledila razlago poljskega
novinarja in publicista Adama Krzeminskega in zdelo se mi je primerno, da jo vključim. V enem izmed svojih zapisov Adam
analizira soočanje Poljakov s socialistično
dediščino. Poljska je dežela, kjer se je že
leta 1953, po Stalinovi smrti, pričela erozija
stalinističnega modela države. Spomnimo
se vstaj, ki so se zgodile do leta 1978. Leta
1981 celo izrednega vojnega stanja, saj so
ljudje zahtevali strukturne reforme, uvedbo institucij človekovih pravic in pravico
do ljudskega referenduma, pri čemer so
se ves čas – tako kot mi – hrepeneče ozirali proti Zahodu, ki je bil za ljudi, ujete v
socializem, obljuba blaginje – predvsem v
materialnem smislu. Socialna država, polna zaposlitev in brezplačno izobraževanje
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se je pač zdelo nekaj samoumevnega.
Tako se je tudi na Poljskem zgodil paradoks, saj bi ljudje imeli nekaj elementov
kapitalizma, medtem ko bi sicer ohranili
tradicionalne socialne storitve. Vmes se je
zgodila tudi privatizacija, v smislu razlastitve premoženja v korist in na pobudo stare ter nove elite. Paradoksi so najbolj vidni
v večjih mestih, npr. v Varšavi, kjer na eni
strani pozornost kradejo zgodovinski spomeniki, vključno s socialistično dediščino,
na drugi pa te z velikih plakatov k potrošnji
nagovarjajo zahodnjaške reklame, znane
trgovine, ki jih najdeš po vsej Evropi, in druga navlaka kapitalizma, po čemer smo
srepeli. A kljub temu da so junija izobesili
napise o posebno ugodnih razprodajah,
mora tako kot Slovenec tudi povprečen
Poljak globoko pogledati v denarnico in
preračunati, koliko si lahko sploh privošči,
čeravno je Poljska edina država, ki je recesija ni spravila na kolena.
Presenečena sem bila nad njihovim voznim
parkom, ob katerem se je moj avtomobil
zdel kot piščanček. Če so nekoč Poljaki na
hrvaško obalo rinili v svojih razmajanih avtomobilih in s seboj tovorili kupe krame, ki
so jo pri nas prodali, da so imeli za vrnitev,
je zdaj zgodba drugačna. Tako je, če imaš
bika predolgo na verigi; preprečiš mu, da
bi dosegel sosedovo travo, ki se zdi na prvi
pogled bolj sočna. Ko ga osvobodiš, bo
smuknil prek ograde na sosedov travnik,
saj je predolgo želel, hrepenel, da bi karkoli okleval. Tako so Poljaki predolgo trpeli
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od pomanjkanja … in danes se po njihovih
cestah vozijo veliki in dragi avtomobili, dočim cestam težko še rečeš ceste. Upam,
da slednjega nisem zapisala preostro, a s
cestami se Poljaki žal ne morejo ponašati.
Za deželo je značilna izrazita centralizacija – mesta nas v nekem smislu res presenetijo, saj se z bliščem postavljajo ob bok
drugim evropskim mestom, a na račun
periferije, kjer se je čas ustavil. Ne bom trdila, da je obstanek časa potrebno dojeti
kot nekaj negativnega, saj nanj gledam
kompleksno, kar se mi zdi edino pravilno
– razvoj v smislu sledenja kapitalizmu je namreč velika žrtev za vrednote. Tako na obrobju mest in v pozabljenih kotičkih Poljske
še vedno najdeš pristnega človeka, ki je
sicer nezaupljiv in rezerviran do tujcev, kar
je razumljivo, po drugi strani pa topel in
pripravljen pomagati. Takšna je tudi narava, skozi katero potuješ. Betonske urbane
oaze se umikajo prvobitni naravi, ki te – če
si ljubitelj divjine – očara na mah.
Legenda o zaročnem prstanu
Iz Velikih Tater do Krakova se je potrebno
ustaviti v 700 let starem rudniku soli Wieliczka, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.
Človek skoraj težko dojame, da rudnik v
devetih etažah meri kar 300 kilometrov in
da je danes to nekakšno podzemno mesto
s prodajalnami, restavracijami, cerkvenim
oltarjem in podzemnim jezerom. Hja, tudi
327 metrov pod zemljo je segla roka potro-
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šnje – če nisi previden, ti znajo kar hitro opleniti denarnico – ker kdo bi se lahko uprl
zdravilni moči solne lučke in mošnjam kamene soli, ki naj bi bila izjemna, čudežna,
ravno takšna, kot so magične legende, ki
so spletene okoli kraja. Ena izmed legend
govori, da naj bi bila za odkritje rudnika v
13. stoletju zaslužna kraljica Kinga, hči hrvaško-madžarskega kralja Bele IV. Ta se je
zaročila s poljskim kraljem Baleslawom in
za doto od svojega očeta zahtevala rudnik soli, ki ga takrat Poljaki še niso imeli.
V tistem času je namreč imela sol enako
vrednost kot zlato ali današnje naftne vrtine. Od očeta je dedovala madžarski rudnik soli Maramures, kamor je odvrgla svoj
zaročni prstan. Ko je prispela na Poljsko, je
naročila, naj se v kraju Wieliczka izkoplje
rudnik; ob tem so našli tudi njen prstan, ki
jo je podzemno spremljal vso pot. Rudarji
so jo ob takšnem čudežu sprejeli za svojo
zavetnico.
Na potovanjih posebno rada prisluhnem
mitom in legendam. Pravzaprav si ob tem
oddahnem; tako vem, da ni vse izgubljeno, da kraj še vedno živi svoj duhovni, kulturni in civilizacijski »raison d'etre«. Narod,
ki namreč pozabi na lastno mitologijo – jo
zaradi sistema na silo odvrže – s tem odvrže svoj kolektivni genski zapis, iz katerega
se je napajal. Ta fenomen je čutiti v velikih
mestih, kjer legende in miti le za silo še životarijo, zato so turisti tisti, ki jim dajo umetno dihati, da ne izginejo v pozabo. No,
sama Vieliczka je legenda, kjer ne moreš
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določiti, kje se rudnik v resnici prične in kje
konča, saj se celotno mesto napaja iz soli.
Krakow – mesto muzej z dvema obrazoma
Popotnik v rudniku zapade v mistični trans
– zgodba, vonjave, vlažnost podzemlja ti
stopijo v glavo, k temu dodajte še mistiko
in mitologijo ter lepoto svetlikajočih se solnih sten ter kristalnih lestencev in že ste v
drugem svetu. A ne predolgo: sploh če ste
namenjeni v Krakow in nato v Auschwitz, ki
pripoveduje brutalno in surovo resničnost,
kaj je sposoben človek narediti sočloveku:
zaradi česa že?!
Zagotovo se spomnite odlomkov iz kultnega filma Schindlerjev seznam, ki so ga po-

sneli leta 1993. Film je posnet po resnični
zgodbi o vojnem dobičkarju Oscarju Schindlerju, ki je leta 1939 prevzel skoraj propadlo tovarno emajla in se s pomočjo poljskega Juda Itzhaka Sterna lotil trgovanja na
črno. Na začetku majhna tovarna v kraju
Zablowice v bližini Krakova je hitro rasla.
Po treh mesecih je bilo zaposlenih 250 ljudi, od tega sedem Judov, a že čez tri leta
je v veliki tovarni emajla in streliva delalo
370 Judov iz krakovskega geta. Oscarju
je z ekonomsko-psihološko manipulacijo
uspelo rešiti tisoč Židov iz koncentracijskega taborišča. S prilizovanjem nacistom se
je dokopal do precejšnjega premoženja,
ki ga je vložil v reševanje Judov, tako da
jih je zaposlil v svoji tovarni. Ta je dandanašnji preurejena v muzej. Film se konča
v stilu: »In srečno so živeli do konca dni«,
nihče pa se ne vpraša, kaj se je zgodilo s
protagonistom zgodbe. Na vprašanje odgovarja muzejska zbirka, postavljena med
zidove tovarne. Oscarju je šlo po vojni precej slabše. Nekaj časa je v Argentini gojil
nutrije, kasneje je bil trgovski potnik. Ko se
je vrnil v Nemčijo, je moral celo životariti v
enosobnem stanovanju. Vendar ga Judje niso pozabili. Če so mu ob koncu vojne
lahko podarili le skromen zlat prstan, so mu
zdaj ponudili prebivališče.
Vsi pa niso imeli sreče, da bi si lahko rešili kožo in delali v tovarni, večina Judov
iz Krakowa je končala v taboriščih groze.
Prav zaradi tega dejstva se ti zazdi, da ima
Krakow dve povsem različni plati obraza.
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Prvi je zgodovinski očarljivec z mladostnim
utripom, drugi krvoločnež, ki bi ga občutljivi popotnik najraje z nogo odrinil pod preprogo.
Za Poljake v nasprotju nisem dobila tega
vtisa. Kljub temu da sami niso bili žrtve holokavsta – če niso bili po poreklu Judje – pa
so se znali vživeti v vlogo žrtve. Poljaki kot
mučeniki druge svetovne vojne, s katerimi
se je ravnalo najslabše, ki so umirali v taboriščih (kasneje v taborišču Auschwitz), so
imeli navadno povsem drugo vlogo – bili
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so 'aparati', ki so izvrševali umazana dela v
taborišču. Ni jim za zameriti; a do tega fenomena, na katerega ni imun prav nihče,
še pridemo. Sem pa z distanco prebrala
stavek, ki sem ga našla v nekem potopisu,
kjer piše, da Poljska zaradi pomora Judov
še danes čuti fantomsko bolečino, citiram:
»Fantomska bolečina, ki nastane, če je
človeku odstranjen del telesa, je najboljši
opis tega, kar so čutili Poljaki, še posebej
pa prebivalci Krakova, ko je bila po 700
letih vseprezentne prisotnosti in integracije
židovske skupnosti v poljsko kulturo in realnost le-ta tako rekoč nasilno amputirana
iz poljskega državnega telesa.« Do takšnih
zapisov je dobro imeti kritično distanco,
saj se je potrebno zavedati, da je bilo v
tem času povsod po Evropi čutiti antipatijo do judovskega naroda, ki so ga označili
za glavnega krivca nastalih razmer, ki so
prebivalstvo držale v revščini. Verjamem,
da so Poljaki ob holokavstu nad Judi pogledali stran – kako bi drugače, tudi sami so
želeli iz Kazimierz (židovska četrt) pregnati
narod, ki je bil dobro situiran. Druga podoba mesta, ki bo klasičnemu turistu v iskanju
užitkarstva bližje, je povezana z mladino, ki
se naseljuje v Krakovu z namenom študirati
na eni izmed priznanih univerz in medtem
uživati živahno življenje. Mesto namreč slovi po tem, da ima največje število lokalov
na kvadratni meter ulice na svetu ter odlično in zelo pestro nočno življenje. Tudi trgovin zlepa ne zmanjka. Potrošniški verniki
lahko v njih meditirajo od 10. ure dopol-

dne do 22. zvečer – pritisk na denarnico
je blazen. Ima pa mesto poseben šarm, ki
ga lahko v celoti podoživiš le takrat, kadar
si v njem dalj časa, saj so se njegovi prebivalci v raziskavi Audit Perception Survey,
ki je bila del EU Flash-Eurobarometra, kar v
95 procentih izrekli, da je življenje v mestu
zanje zadovoljivo.
Auschwitz-Birkenau – tovarna s trakom
smrti
Moj profesor zgodovine mi je pred nekaj
leti zaupal, da je bil zgrožen nad dejstvom,
da nove generacije otrok danes ne verjamejo, da se je Auschwitz res zgodil. Nekdo jim je napolnil glavo, da gre za »nateg«
stoletja. No, za dvomljivce je obisk taborišča groze skorajda predpisan na recept,
čeravno se mi zdi, da ne pomaga kaj veliko, saj se podobni holokavsti ves čas ponavljajo in jih je po svetu ta trenutek več,
kot si sploh drznemo pomisliti.
Lahko bi vam natančno opisala, kakšne

barve je opeka v zidovih blokov za ograjo taborišča, koliko je teh poslopij in kakšni
občutki človeka prevevajo, ko se spusti v
klet, kjer so izvajali poskuse na ljudeh. Pa
se mi zdi nesmiselno, saj je o tem brati ali
pa to podoživeti skozi energijo, ki naseljuje
tisti prostor, nekaj povsem drugega.
Ves čas sem si domišljala, da me bodo
preganjali kupi človeških las ali igrače dojenčkov, ki jim prav tako niso prizanašali, a
me spremlja drug prizor. Pred seboj vidim
ljudi z ubitim pogledom, črtasto obleko,
našitki in vtetovirano številko kot simbolom
popolnega uničenja dostojanstva človeka.
Nek preživeli zapornik se spominja devetletnega dečka z očetom. Sinu so dali bič in
rekli: »Pretepi očeta.« Najprej se je upiral.
Potem je udaril, pa še enkrat, nato še … in
se do konca spozabil. Očeta je pretepel
do smrti.
Ko sem se vrnila s potovanja, sem v roke
vzela knjigo z naslovom Auschwitz je tudi
tvoj. Gre za izpoved Italijanke Marte Ascoli, ene od redkih Judinj, ki je preživela Auschwitz. Njena knjiga da bralcu dober
vpogled v delovanje zloveščega taborišča.
Auschwitz je bil z bližnjimi razlaščenimi
zemljišči največje taborišče, kjer so nacisti
množično pobijali ljudi. Postavljen v enega najbolj nezdravih krajev v Evropi se je
raztezal na kakšnih štiridesetih kvadratnih
kilometrih površine. Obsegal je tri lagerje:
Auschwitz I na jugozahodni strani in Au-
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schwitz II (Birkenau), ki je bil največji, na
zahodni strani, tri kilometre od matičnega taborišča. Auschwitz II je bil pravo uničevalno taborišče, kjer so zapornike prej
ali slej ubili; v bližini so namreč zgradili štiri
plinske celice in krematorije. Auschwitz III
(Buna) je imel štirideset podružnic, imenovanih podtaborišča, postavljenih blizu
rudnikov, tovarn in livarn: na tisoče zapornikov je do dvanajst ur na dan garalo za
nemško industrijo. Pet kilometrov daleč so
postavili tovarno za proizvodnjo sintetičnega bencina in elastične gume z izkoriščanjem premogovnikov, ki jih je zasedla
IG Farben.
Lager je obsegal sedem taborišč in vsako je bilo označeno s črko. V vsakem taborišču je bilo trideset barak, imenovanih
bloki, kamor so strpali preko osemsto zapornikov. Esesovcev je bilo več tisoč, toda
večino nalog so opravljali kar zaporniki,
imenovani kapo. Iz zbirnih dokumentov izhaja, da je v lagerju živelo in delalo za različno dolgo obdobje 405.000 ljudi. Lager A
je bilo taborišče za moške, B za ženske v
karanteni, C je bilo žensko delovno taborišče, D pa moško za težka dela. Lager E
je bilo taborišče za Rome, tam so jih poleti
1944 sežgali štiri tisoč. Lager F je bil lazaret, medtem ko je lager G, imenovan Kanada, obsegal petintrideset velikih barak,
prepolnih vsakovrstnega blaga, iztrganega deportirancem in mrtvim. Vsak dan je
odpotovalo iz lagerja osem do deset vagonov z blagom za nemško prebivalstvo;
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ženski lasje, ki so jih jim postrigli pred sežigom, so služili za izdelovanje tkanin in so
bili namenjeni na Bavarsko, zobno zlato so
pretopili v zlate palice in le-te vsake tri mesece poslali v Berlin; dragulje so spravili v
posebne zaboje in jih izročili državni banki, ki jih je prodajala v Švici. Ure so pošiljali
v Oranienburg, naočnike Zdravstvenemu
uradu, krzna v Ravensbrück in obleke na
Finančno ministrstvo. Vse te predmete so
prejemali v več kot desetih krajih.
Barake kakor tudi celotno taborišče so upravljali kapo, večinoma Poljaki in Poljakinje, ki so natančno in kruto izvajali ukaze
svojih krvnikov. Kapo so bili ponavadi v legerju dalj časa, izgubili so svoje družinske
člane in so prenašali vsakršne muke, samo
da bi preživeli; postali so surovi in so se znašali nad zaporniki, da bi se s svojo vnemo
izkazali pred Nemci. Tako so si nekoliko
izboljšali življenjske pogoje, vendar si niso
delali utvar glede lastne usode, kajti Nemci so jim pogosto zaničevalno ponavljali:
»Ti boš prišel ven samo skozi dimnik.«
Krvoločnost in biciklistična mentaliteta
Podobnih zgodb je veliko. A bolj kot okrutnost dejanj zmoti nekaj drugega: »Kaj se
zgodi s človekom, da se v nekem trenutku
spremeni in je sposoben tako malignega
ravnanja?« Ne morem se izogniti, da ne
bi v tem kontekstu v besedilo vrinila razmišljanje Theodora Adorna, ki je prvi vpeljal
pojem »biciklistične mentalitete« (radfahrer natur). Biciklistična mentaliteta je zna-
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čilnost človeka, ki čuti, da je prisiljen pripogibati glavo pred višjim, močnejšim in hkrati brcati
navzdol, kot bi poganjal pedala »bicikla«. Ta oznaka še kako pritiče tudi slovenskemu človeku.
In če si v kontekstu holokavsta, ki se je med drugo svetovno vojno dogajal v Auschwitzu, sposodim še razmišljanja dr. Dragana Petrovca iz knjige Nasilje pod masko, potem nekaj odgovorov na zgoraj postavljeno vprašanje že poznamo. Tisti, ki so bili določeni za izpolnjevanje
zahtev agresorjev – pa naj gre za Poljake ali pa za druge internirance v taborišču, ki so dobili v
roke začasno moč – so se z njimi poistovetili. Gre za obrambni mehanizem, meni Anne Freud,
s pomočjo katerega potlačimo strah pred agresorjem s posnemanjem njegovega vedenja.
Tako smo v taboriščih priča nekakšnemu ritualnemu poniževanju, ker – če tega ne bi počeli
ljudem v taborišču, bi ta vloga lahko doletela njih.
Morija pa se po vojni ni končala, kajti vsi tisti, ki so bili terorizirani in so preživeli klavnico Auschwitza, so svoje trpljenje maščevali. Prav o tem se je v svoji knjigi Podivjana celina razpisal
Keith Lowe, ki opisuje, da je v Evropi po vojni vladala anarhija, ki je težko opisljiva. Evropa
skupaj s Poljsko, kjer je bilo ubitih 6 milijonov ljudi, je bila orjaško grobišče. Vse to je treba imeti
v glavi tudi takrat, ko občudujemo blišč mest. Zavedati se je potrebno, da imajo mesta dva
obraza, a radi nastavijo le tistega milega, lepšega in z manj ranami. Turist bo s tem zadovoljen; če ste popotnik, boste želeli več.
Območje gravitacijske anomalije
Prijatelj me je pred odhodom opozoril na gravitacijsko anomalijo, ki naj bi bila prisotna na
Poljskem, nekje na območju Jelenie Gore. Zadeva me je pritegnila in odločila sem se, da se
podam na jugozahod tik ob nemško mejo, med hribovje, kjer se zdi, da je čas obstal, cesta
pa je tako slaba, da moraš paziti, da ne ostaneš v kakšni izmed naštetih kraterjev v asfaltu.
Fizika pojav strokovno opredeli kot kvantomehanski pojav, ki ovrže kovariantnost splošne teorije relativnosti. »Ste razumeli?« Ne sekirajte se, tudi sama ne vem natančno za kaj gre, a
fizikom je zagotovo jasno, zakaj naj bi se na klančini »bogu za hrbtom«, kjer ni ne hiš ne ljudi,
sredi gozda, pločevinka ne kotalila navzdol z enako vztrajnostjo, kot se to zgodi tam, kjer gravitacija deluje nemoteno. Vsekakor ena izmed atrakcij za vedoželjne popotniške duše, ki pa
je Poljaki ne promovirajo – zdi se, da kapitalizem še ni zlezel v vse pore, kar je po svoje dobro.
Wrocław - Festung Breslau
Zdaj pa na sever, v smeri proti Gdansku, kjer popotnika prestrežeta dve simpatični mesti,
Wrocław in Poznan – name sta prav ti mesti naredili največji vtis, saj jima je uspelo ohraniti
barvitost in šarm. Če se za hip obrnemo v zgodovino, ugotovimo, da je bila v prvi polovici
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18. stoletja Šlezija (in s tem tudi Wrocław)
priključena Prusiji in ostala pod njo tudi po
zatonu Svetega rimskega imperija. Leta
1871 je prišlo do spremembe oblasti, saj so
mesto priključili Nemškemu imperiju. Takrat
se je le-to razvilo v pomemben industrijski
center. Zanimivo je tudi dogajanje med
drugo svetovno vojno, ko je bilo mesto pomembno nemško oporišče.
Februarja 1945 se mu je približala Rdeča
armada in Nemci so Wrocław razglasili
za utrdbo (Festung Breslau) ter evakuirali večino prebivalstva – vztrajalo jih je le
200.000. Za utrjevanje mesta so vpoklicali internirance iz koncentracijskih taborišč.
Rdeči armadi je mesto kljubovalo skoraj tri
mesece, a nato padlo; v ruševinah je ležalo okoli 40.000 trupel, mesto pa je bilo skoraj v celoti porušeno. Nemško prebivalstvo
je bilo izgnano, a mesto kasneje obnovljeno. Danes Wrocław krasi barvitost, kjer
se prepletata gotski stil šlezijskega izvora in
baročni stil kot zapuščina habsburške Avstrije.
Podobnim raznobarvnim stavbam boste
priča tudi v mestu Poznan, ki je poznano
predvsem po krvavi zadušitvi delavske
vstaje leta 1952. Danes prav ta vstaja velja
za prvo pomembno znamenje notranjega
odpora proti vzhodnemu komunističnemu
sistemu in začetek dolgoletnega rušenja
slednjega, ki je zaznamoval ljudi.
Gdansk
Nekoč sem se spraševala, zakaj Poljake
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tako vleče na naše morje, ko pa imajo
vendar svojega. To isto vprašanje mi je
postavil tudi en izmed Poljakov ob Baltiku.
Zakaj? Zato ker me zanima, kako je drugje.
No, njihov odgovor je drugačen in se glasi: »Zaradi razlike med severnim in južnim
morjem.« Če je južno morje modro in se v
določenih predelih prelije v smaragdno,
potem je severno ubito rjavo in motno,
seveda tudi hladno. Kljub temu pa ima v
sebi nekaj, kar potegne sanjavo dušo, pesnika, zapisovalca. Kako bi se lahko uprl
melanholiji in skrivnostni otožnosti čiste le-
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pote? Je nemogoče.
Prav to je razlog, da se veliko umetnikov iz
Varšave med vikendom poda na štiriurno
vožnjo proti Baltiku in tam ostane vse do
nedelje.
To je območje, kjer oživijo zgodbe o krvoločnih Vikingih in se ti zazdi, da se morje
izliva v horizont; ni mogoče določiti meje,
kje se prvo konča in drugo prične. Če ste
ljubitelj sprehodov, potem morate nujno v
Sopot in na lesen pomol, ki seka Baltik; ljubitelje mestnega utripa pa čaka Gdansk,
eno izmed najlepših mest v severnem delu
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Evrope, ki skupaj s Sopotom in Gdynio tvori
Tromestje (Trojmiasto) in kjer so leta 1939
odjeknili prvi streli, ki so pomenili začetek
druge svetovne vojne. Mesto je ponosno
na svojo srednjeveško opečnato cerkev,
ki ji v Evropi bojda ni enake, a žal sem opazila, da so pogledi in bliskavice turistov
usmerjeni v zidove, ki pa niso nič posebnega. Popotnik ve, kje se skriva zaklad cerkve
– to je območje, po katerem hodi – saj so
tla edino, kar je ostalo izvirnega, nanje pa
so vklesana imena številnih znanih rodbin
in pomembnih posameznikov.
Ker je gdansko pristanišče ogromno, je
smotrno kupiti karto za eno izmed turističnih ladij, ki so zasidrane ob vhodu v mesto,
in si ga ogledati iz drugačne perspektive;
ne pozabite tudi na Soldek, ki prav tako
stoji na izhodu iz mesta. Soldek je prva ladja, narejena v poljski ladjedelnici leta 1948.
Danes so v njej razstavni prostori.
Lahko bi se razpisala o znamenitostih, ki
si jih še lahko pogledate v tem severnem
obmorskem mestu, pa se ne bom, ker natančne opise najdete v popotniškem priročniku za instant turiste. Raje vam bom
povedala zgodbo o očarljivem jantarju.
Jantar – zlato severa
Tako kot vsako posebnost je mesto tudi
jantar spremenilo v svojo tržno nišo, ki jo
uspešno prodaja, saj poleg muzeja, ki
vam bo povedal zgodbo o tem severnem
zlatu, skoraj v vseh poljskih mestih, razen v
tistih na jugu, najdete bižuterijo iz tega kri-

stala.
Jantar se pravzaprav ne uvršča med kristale, saj gre za smolo izumrlih dreves, starih prek 50 milijonov let, ki so se skozi čas
spremenila v fosile, ima pa podobno moč,
kot ga pripisujejo kristalom. V kameni dobi
so jantar uporabljali kot plačilno sredstvo,
od antike dalje pa se uporablja kot zdravilo proti glavobolu in zobobolu ter kot talisman, ki nas varuje proti zlim silam.
Rimljani so verjeli, da jantar ščiti telo pred
poškodbami, zato so ga mnogi gladiatorji

Foto: fotografija s spleta
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nosili med borbami.
Tudi na slovenskem področju poznamo
jantarjevo pot, ki se je pričela pri Gornji
Radgoni in je potekala prek Negove, Vidma, Rogatca, Šmarij pri Jelšah, Teharij, Trojan in Vač ter se nadaljevala do Šmarje
- Sapa. Na Blokah se je jantarjeva cesta
razcepila proti Kopru in Trstu oziroma proti južni jadranski obali, kjer je mimo Senja,
Trogirja, Cavtata in Skadra vodila proti Grčiji. Ta smer je začrtala najugodnejšo prometno pot čez Slovenijo in postala osnova
kasnejšega prometnega razvoja.
Baltski jantar, ki ga najdete tudi na Poljskem, je znan kot zdravilo proti zobobolu,
predvsem pri otrocih. Otroku je potrebno
ogrlico pripeti tako, da se jantar dotika
kože. Ženske, ki želijo zanositi, pa morajo
jantar nositi v žepu.
Če si boste kupili nakit iz jantarja, potem
ga morate, tako kot vse kristale – tudi redno čistiti, kajti le tako bo deloval na vas s
svojo pozitivno energijo.
Kako ugotovite, ali je jantar pristen?
Pregreto tanko šivanko zabodite v jantar,
če bo ob tem zadišalo po smoli, potem
čestitke, kupili ste jantar.
Mazurija – dežela 9.300 jezer
Šele ko se poglobiš v zemljevid Poljske,
ugotoviš, da ima dežela nepredstavljivo
veliko jezer (drugi po številu, za Finsko), ki
se razprostirajo na severnem delu. Teh je
okoli 9.300 in so ostanek pleistocenskih le-
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Dežela zobrov in Žubrówke

denikov. Dežela se imenuje Mazurija in Poljakom v poletnem času nadomešča morje, saj se jezera hitro segrejejo in so tako
bolj primerna za namakanje kot hladni Baltik. Tu boste našli hotelske komplekse, kjer
si lahko za nekaj dni odpočijete. Področje
ni samo vodnato, temveč tudi bogato z
gozdovi in sprehajalnimi stezami. Na svoj
račun pridejo tako popotniki kot kolesarji
in ljubitelji vodnih športov. No, meni je zadostoval dan, saj nisem tip popotnika, ki
bi lahko dolgo ostal na enem mestu in lenaril. Že naslednji dan sem se podala proti
beloruski meji oziroma Beloveski pušči.
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Beloveški gozd je dežela obsežnih (100.000
hektarjev) gozdov na meji med Poljsko in
Belorusijo. Gre za neokrnjen ostanek strnjenega pragozda, ki je nekoč obraščal višavja severne in vzhodne Evrope. Dežela,
ki jo pravkar opisujem, je name kot na ljubiteljico prvobitne narave in živali, naredila največji vtis. Hiše so lesene in zgrajene
na tradicionalen način. V eni izmed lesenih hiš, v vasici Narejki, tik ob beloruski meji,
sem tudi sama prespala in moram priznati,
da se med lesenimi »zidovi« prijetno diha.
Ljudje so prijazni, a samo dokler ne slišijo
slovenskega pojočega jezika, ki ga zamenjajo za ruskega. Takrat se njihovo razpoloženje spremeni, zato predlagam, da ostanete pri angleščini ali še bolje pri nemškem
jeziku. Gre za stare zamere do slovanskih
bratov, saj vemo, da je bila zgodovina bojev med Rusi in Poljaki zelo krvava.
Če gremo samo nekaj desetletij nazaj v
zgodovino, potem se srečamo s krvavim
pokolom Poljakov s strani tajne sovjetske
policije v zloglasnem Katinskem gozdu. Če
potujemo še dlje nazaj, najdemo zapise iz
18. stoletja, ko so si območje Poljske razdelile Rusija, Prusija in Avstrija, v 19. stoletju pa
se je Poljska zapletla z Rusi v krvavo poljsko-sovjetsko vojno. S tem še zdaleč nismo
našteli vseh ran, ki pestijo prebivalce ene
in druge strani.
Pri tem se vam bo morda postavilo vprašanje, zakaj Poljaki ne gojijo zamer do
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Nemcev in so do njih zelo ustrežljivi? To je
zaradi turizma, četudi to ne pomeni, da
so pozabili stare zamere. Morda pa je nekaj tudi na tem, da svojega slovanskega
brata pač lažje sovražiš kot germanskega.
Mar se nam ne dogaja podobno?! No, do
Slovencev so prijazni, a jim je težko razložiti, da pravzaprav nismo Slovaki, tako kot
ves čas zmotno sklepajo, in da je Slovenija
niže. Tako mi gostilničar v eni izmed narejkvanskih gostilnic zaupa, da že šestdeset
let živi na tem območju, a v tem času ni
nikoli prestopil meje z Belorusijo in je tudi
ne bo. Niso še poravnani vsi računi štiridesetletne epizode poljske zgodovine, ki so
očitni v kolektivni poljski psihi, zaradi katerih je povprečen Poljak zadržan do zunanjega sveta in tujcev.
Se je pa na tej točki zgodil čuden preobrat, ki je prav komičen, saj je po nekaj
desetletjih, odkar je Stalin prisilil socialdemokrate, da so se podredili komunistom,
videti, da bo zahodna socialna demokracija reševala brodolomce »realnega socializma«. No, za razliko od NDR Poljska vsekakor ne kaže nobenega znaka nostalgije
po preteklem sistemu. Bo pa Rusija vedno
kazala apetite po Poljski, saj je ta tranzitna
država vez vzhoda z zahodom.
Popotniki ste v priročniku lahko prebrali,
da je mejo z Belorusijo možno prestopiti
samo z vizo, a ni tako. Če boste o možnosti povprašali domačine, potem vam bodo
kljub zameram zaupali, da obstaja internetna stran, kjer lahko zaprosite za obisk

nacionalnega parka, ki se razprostira čez
belorusko mejo, a ne morejo vam obljubiti, kdaj bodo sosedje poslali odobritev,
brez katere vas ne bodo spustili čez mejo.
Lahko pa se sprehodite ob jezeru, ki meji
na obe državi, nedaleč stran od Narejkija,
in se naužijete prvobitnosti.
Ne pozabite na bizone, ki jih Poljaki imenujejo zobri. Zobri (bison bonasus) so največje evropske kopenske živali, ki jih je v
naravi najti le še 900, od tega jih ena tretjina živi prav na območju, ki ga opisujem.
V začetku 20. stoletja so ga skoraj povsem
iztrebili. Iz osebkov v živalskih vrtovih so
vzgojili nove črede, tako da jih je danes
okoli 1000, nekaj so jih spustili nazaj v divjino. Poleg vzgoje novih čred zobrov, so na
Poljskem vzgojili še žubrona, medvrstnega
križanca med zobrom in domačim govedom (po njem je dobila ime poljska vodka).
Verjetno se zobri ne bi ohranili vse do danes, če ne bi območje gojilo močno tradicionalno vez s preteklostjo, ko so v rezervat prihajali različni vladarji in si dali duška
z lovom.
Zagotovo ste že slišali za vodko žubrówko,
čeprav verjamem, da se niste veliko ukvarjali z njenimi značilnostmi. Vodko izdelujejo
v mestu Białystok in ima značilno zlato-rumeno barvo, saj ji je dodano 2 kilograma
bizonove trave (hierochloe odorata), ki
raste v narodnem parku. Vodka je suha,
njena izdelava pa sega v 8. stoletje, ko so
ji dodajali zelišča, da bi dosegli zdravilni
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učinek. Do 16. stoletja so poznali kar 72 vrst
vodke, v času komunizma pa je bila prav
vodka najbolj donosen izvozni produkt
Poljske, saj so jo prodajali po celem svetu.
Poljska je vztrajala, da EU zaščiti vodko,
in to na pogajanjih tudi dosegla, tako se
danes žubrówka lahko izdeluje le v njihovi
državi – iz sestavin, ki jih najdemo na področju narodnega parka.
Varšava
Pot od vzhodne strani proti Varšavi, ki je v
notranjosti Poljske, je za šoferja pravi podvig in ko si že prepričan, da si končno premagal nešteto zastojev in se izognil prav
vsem delom na cesti, te pravi prometni
pekel šele čaka. Vpadnice v stolnico so
namreč v obe smeri natrpane, a zdi se, da
Poljaki kar dobro prenašajo vožnjo v strnjeni koloni, saj ni nadležnega preklinjanja in
stiskanja na hupo, tako kot smo to navajeni pri nas.
Obcestne table te opozarjajo, da prihajaš v mesto, ki je pod zaščito morske deklice, simbola prestolnice, katere kip stoji
na varšavskem trgu. Žal je ta morska deklica pred več kot pol stoletja slabo opravila
svojo nalogo, saj je bila Varšava med prvo
svetovno vojno tako porušena, da je dobesedno izginila. V mestu sta takoj po vojni bojda goreli le dve svetilki. Če ste prišli
na ogled lepega, potem se bo za vašo
pozornost borilo kar nekaj blišča, če pa ste
se na pot odpravili z namenom, da začutite mesto v vseh njegovih niansah, tudi tis-

tih temačnih, potem ne pozabite obiskati
predela, kjer je bil med drugo svetovno
vojno židovski geto.
A prej moramo dokončati bajko o morski
deklici – le zakaj v zadnjem času skriva
svoje razgaljene prsi?
Morska deklica je sramežljivo skrila
dekolte
Domačini morsko deklico ljubkovalno imenujejo Syrenka. Verjetno vas zanima, kaj
počne morska deklica v Varšavi – mestu
daleč stran od morja. Bilo bi na primer razumljivo, da bi sirena stala v Gdansku, a
v Varšavi?! Tudi Poljaki si še niso prišli na
čisto, kako je k njim priplavalo to očarljivo morsko bitje; razlage so različne. Ena
izmed legend tako pripoveduje, da sta
sestri, morski deklici iz Atlantskega oceana priplavali v Baltsko morje. Mlajša naj bi
danes sedela pred Köbenhavnom, druga
je odplavala navzgor po reki Visli in zlezla
iz vode v starem delu Varšave. Kot vsaka
legenda ima tudi ta svoj zaplet, saj jo tako
kot zvezdico Zaspanko opazi in ujeme bogati trgovec, ki z njo nima čednih namenov. Na stran deklice se postavijo meščani, ki jo branijo pred starcem, ona pa jim
v zameno obljubi, da bo vedno varovala
njihovo mesto – zato tudi drži v rokah meč
in ščit.
No, v sodobnem času se je meščanom
Varšave na pol razgaljeno dekle zazdelo
nespodobno, zato so jo sklenili zakriti. Na
plakatih jo tako razkazujejo dostojno oble-

čeno. Odkod naenkrat vsa ta moralnost,
ni znano.
Imajo pa meščani še en simbol, na katerega niso tako ponosni, to je 231 metrov
visoka socialistična stavba – kulturna palača, ki so jo dobili v »dar« od Rusov in so ga
pred 50 leti dobro plačali.
Mesto Feniks
Sprehod po mestu daje popotniku občutek, da se je znašel v nenavadni mešanici
novega in starega, ki se je spojilo v različne
arhitekturne stile in oblike. Muzejev, parkov, znamenitosti, restavracij in kavarn je
veliko, tako da vsak najde nekaj, v čemer
bo užival.
Življenje v Varšavi za prebivalce ni bilo vedno prijetno, saj v zgodovini mesta najdemo veliko vojn. Med drugo svetovno vojno
je mesto utrpelo podobno usodo kot nemški Dresden, saj je bilo porušeno skoraj do
tal in s tem izgubljene veliko zgodovinske
dediščine. Prav zaradi tega, ker je bilo tolikokrat uničeno, a se je vedno znova pos-
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tavilo na noge, je dobilo vzdevek Feniks.
Staro mestno središče Varšave je leta 1980
Unesco uvrstil na seznam neprecenljive
kulturne dediščine. Na Grajskem trgu stoji kip kralja Sigismunda III., vladarja, ki je
sedež glavnega mesta Poljske prenesel
iz Krakova v Varšavo. Druga in verjetno
največja znamenitost trga je Kraljevi dvorec, ki je bil popolnoma zrušen ob koncu
II. svetovne vojne, obnovljen pa v 70. letih prejšnjega stoletja. Na drugi strani trga
je mogočna gotska katedrala sv. Janeza
in nekaj sto metrov južneje stoji mogočen
dvorec Radziwill, ki mu pravijo tudi poljska
»Bela hiša«.
Na vzhodnem delu mesta je v cerkvi Svetega križa shranjeno srce enega največjih
Poljakov, skladatelja Chopina.
Posebnost Varšave so številni parki. Najstarejši med njimi je Saski vrt, največji pa park,
imenovan Kraljevske toplice.
Varšavski geto
Ko se boste sprehodili skozi območje varšavskega geta, imejte v mislih, da je imelo
le-to 1941. leta kar 450.000 ljudi (7 % varšavske populacije) in da se je število leta
1943 zmanjšalo na 70.000. Kam so izginili?
Nacisti so leta 1940 okoli njega postavili visok zavarovan zid in vanj naselili tudi Jude
iz drugih manjših mest. V getu so vladale
strašne razmere, saj sta pustošila tifus in
lahkota, ki sta močno zdesetkala prebivalstvo. Če je bil povprečen obrok za nemško
prebivalstvo v Varšavi 5613 kalorij, nejudo-

vske Poljake 2325 kalorij, je Jud dobil obrok
s hranilno vrednostjo 253 kalorij. V getu je
umrlo več kot 100.000 prebivalcev, preden so nacisti pričeli z masovno deportacijo prebivalcev v koncentracijska taborišča.
Neznosne razmere v getu so prisilile Jude,
da so se leta 1943 uprli in vztrajali tri mesece, dokler niso Nemci sistematično zažgali
vse stavbe in ubili vsakega Juda, ki so ga
našli.
Po tem opisu ste morda dobili nekoliko bolj
celovito podobo države, v katero se podajate. Turistični delavci vam bodo z vsemi napori želeli v popotniško malho zaviti
blišč, da ga ponesete izven njihovih meja
in privabite druge turiste. A vi ste vendar
popotnik, domov ne prinašate suvenirjev,
marveč zgodbe, ki nikoli niso enoznačne
in pristranske. Če ste pred nedavnim še
oklevali, ali se odpraviti na Poljsko, se spraševali, ali je Poljska varna dežela in vam
ima kaj pokazati, potem upam, da ste si z
zapisanim na ta vprašanja odgovorili pritrdilno. Da, popotnik in raziskovalni duh ne
moreta ostati brez globoke izkušnje, ki jo
ponuja Poljska. Kar pogumno se odpravite na pot, odgrinjajoč vse tančice, ki zastirajo preteklost in prihodnost te razgibane
države.

Besedilo: Aleksandra Jelušič
Foto: Aleksandra Jelušič
Fotografije:
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BESEDOVANJA
ČAS

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Niso leta tista, ki nas postarajo. Star in ovirajoč je lahko le naš način razmišljanja.
Zato se moramo naučiti novih oblik vedenja in druge naučiti spretnosti odgovornega učenja. Morda so BesedoVanja
droben člen te verige discipline našega
stoletja in ustreznega znanja.

Foto: fotografija s spleta

Avtorica Vanja Lebar
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Moje ime je Vanja. Iz imena sem naredila didaktično igro. V prostem času zbiram
in sestavljam besedne oblike iz korena in
končnice. Ta je v mojem primeru Vanja.
Z besednimi oblikami ustvarjam. Nastajajo pahljače besed, literarni izdelki in vaje
za umska poigraVanja. Sklop knjig BesedoVanja 1, 2, 3 vodi ista rdeča nit. To so
abecede sestavljenih besed po izbranih
tematikah. Izbranim besednim oblikam
sledi besedilo, napotek ali zanimivost.

besedovanja

Takšno kreativno pisanje spodbuja mišljenje, spreminja pogled. V naših možganih
sproži številne asociacije, iskre. Možgani
so namreč tisti, ki potrebujejo izziv in zato
BesedoVanja ne pozabiš kar tako. Ta
ugoden učinek na spomin lahko uporabimo za urjenje spomina v vsakdanjiku, ne le
za šolsko učenje.
Želim si veliko prijetnih in zabavnih predstavitev. Želim si, da bi bila BesedoVanja priznana kot didaktični pripomoček,
razvedrilna igra. In da se bomo še dolgo
miselno poigravali z besedami, ki nam jih
zagotovo ne bo zmanjkalo.
Recenzije knjige
Mag. Nastja Mulej, dipl. ekon., dipl. soc.
Nekateri menijo, da je kreativnost božja iskra in posledično ni njihova močna stran.
Drugi spet menijo, da je kreativnost nepotrebna, saj je na obstoječem vse čisto
v redu. Tretji pa menimo, da se je treba
samo odločiti, usesti in začeti razmišljati,
kajti vedno je lahko še bolje. Kreativnost
ni božja iskra, ampak je stvar truda, motivacije in discipline, ker je tudi kreativno
razmišljanje samo veščina. Tako kot vožnja
s kolesom ali igranje tenisa. Seveda bodo
redki izbranci zmagali Wimbledon, vsi ostali pa bomo še vedno lahko spodobno
odigrali tekmo ali dve, če le bomo vadili
tenis dan za dnem, teden za tednom. Težko pa je verjeti, da boste dobri v tenisu,
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če boste znali na pamet imena vseh wimbledonskih zmagovalcev. Tako nekako si
namreč v šoli predstavljajo poučevanje in
predajanje znanja. To pa ne velja za vse
univerzitetno diplomirane pedagoginje.
Nekatere, Vanja Lebar na primer, se gredo vaje v slogu, igranje z besedami, nizanje možnosti, da bi tako prišle do nečesa
novega, česar še ni bilo. In nečesa koristnega. Samo to dvoje skupaj: novo + koristno je formula za učinkovito kreativnost.
In samo vaja v iskanju idej vas bo privedla
do tega, da jih boste imeli vse več in več.
Kajti razmišljanje je le veščina.
Ker običajno v svoji vsakdanji rutini nenehno utrjujemo samo kritično razmišljanje (in
to ni samokritično razmišljanje!), analiziranje (»kaj se je zgodilo, da gre vse narobe«),
kritiziranje (»kdo je za to kriv«) in argumentiranje (»jaz nisem kriv, jaz imam prav, vi
imate narobe«) na podlagi lastnih zaznav,
ki jih upoštevamo kot edina pravilna dejstva (»jaz že vem, kaj je res«), nam zmanjka časa za vaje kreativnega razmišljanja.
Če pa prvega malce odložite (»vsak ima
prav s svojega zornega kota«, »vseeno je,
kdo je kriv, važna je rešitev« in »vsako slabo
je za nekaj dobro«), potem vam bo ostalo
neverjetno veliko časa za kreativno razmišljanje. Vadite ga. Vzemite v roke Vanjino
knjigo. Malo kot navdih, malo kot učbenik.
Ne bo vam žal.
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Absolutovanja
Brezkončnovanja
Cincovanja
Časovanja
Datiravanja
Enačevanja
Fabulovanja
Ginevanja
Hipnovanja
Izigravanja
Jamčevanja
Kratkočasovanja
Ločevanja
Medčasovanja
Nenačrtovanja
Odštevanja
Pojenjavanja
Razmejevanja
Samoomejevanja
Šaloigravanja
Trzavanja
Učinkovanja
Vključevanja
Zadrževanja
Žvižgavanja

besedovanja

Absolutovanja
Za naš občutek za čas se moramo zahvaliti uigranemu delovanju številnih možganskih povezav. Za razliko od poslušanja,
gledanja ali okušanja občutek za čas ni
povezan z nobenim čutilom.

gust, ko je bil že 14. september. Ne more
razumeti, kam mu je odšlo teh 25 dni.
Enačevanja
Potrebujemo več meril, da se znajdemo v
času.
Naprimer:
- po 16 urah budnosti postanemo utrujeni,
to je prirojeno merilo,
- od sončnega zahoda do prvega svetlikanja zvezd na nebu mineta dve uri.

Brezkončnovanja
Najbolj brutalno doživljajo čas zaporniki
v samici, za njih je v neskončnost razpotegnjen čas. In če nimajo kam preusmeriti
pozornosti, se jim zdi vsaka ura, kot da bi
trajala celo leto.

Fabulovanja
Zapletena možganska dejavnost je proces
notranjega časa. Ta je odvisen od tega, s
čim je zavest zaposlena. Spomin na različ-

Časovanja
Čistega časa ne moremo zaznavati. Občutimo ga lahko le, če se kaj dogaja. Najmočneje vplivamo na občutenje časa s
pozornostjo. Hitrost časa drugače zaznavamo preko gibov. Dejstvo je, da nimamo
občutka za merjenje minut in ur.
Datiravanja
Podzemne pustolovščine Michela Siffra
imajo lahko usodne posledice. Michel Siffre je preživel v jami brez svetlobe 61 dni,
v tem času se je pri štetju zmotil za 25 dni.
V dnevniku je imel zapisan datum 20. av-

Foto: Aleksandra Jelušič

Cincovanja
Hitchcock je npr. znal s svojimi filmi prikazati čas. Prepričani, da je preteklo veliko več
časa, zapuščate sedež po ogledu njegovih filmov. Hitchcock preizkuša dejstvo, da
je notranji čas prožen kakor žvečilni gumi.
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ne dogodke, kjer je bil preživljen čas, nam to zavest razvije. Naprimer, ena ura na tramvaju,
letališču ali pri zdravniku.
Ginevanja
Dolgčas je lahko veliko več kakor čas, ki ga nismo z ničimer zapolnili. Na zabavi čas hitro
mine, na uradu se nam vleče.
Hipnovanja
Nekaj, kar traja le kratek čas, lahko ujamemo v večnost tako, da zapišemo vse, kar nam bo
omogočilo, da bomo trenutek znova podoživeli. Tako ujamemo trenutek, dva, celo kopico
trenutkov.
Izigravanja
Trenutek in zadetek na igrišču je opravljen, ne traja dlje od trenutka. A pojem trenutek torej,
strogo z jezikovnega stališča, opisuje tako kratek dogodek, da ga lahko ravno še zaznamo s
pogledom.
Jamčevanja
Koncentracije se da naučiti. S spoznavanjem sebe in svojega ritma vemo, kdaj smo v čem
dobri. Sami se potrudimo jamčiti drugim za opravljene naloge.
Formula je čisto preprosta: spoznavanje sebe + upoštevanje svojega ritma.
Kratkočasovanja
Sedanjost se velikokrat zaduši v banalnosti. Po cele dneve si postavljamo vprašanje, kako
bomo zdaj organizirali večerjo in katere barve bo namizni prt. To počnemo vse do večera. In
zvečer nam uspe pripraviti popolno večerjo.
Ločevanja
Pomemben je naš odnos do okolja. Samo, če se bomo trudili doseči vrednote, kot so ljubezen, veselje in mir, bomo bogato zaživeli.
Medčasovanja
Ključ, kako učinkovito izrabiti čas, je več nadzora nad lastnimi mislimi in občutki. Mislimo,
da smo pod stresom zaradi časovne stiske. Vendar je dejansko obratno. Pomanjkanje časa
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nastane, če zaradi stresa nalog ne zmoremo več pravočasno opraviti. Hitro si napišimo seznam
nalog in določimo vmesne cilje.
Nenačrtovanja
Če ne delujemo v tistem trenutku, ko se pojavi priložnost, so posledice lahko katastrofalne. In to
je prednost fleksibilnosti, ko ostanemo dovolj dinamični, da izkoristimo priložnosti.
Odštevanja
Svetlobni blisk traja nekaj attosekund. Fiziki napišejo verigo 18 ničel tudi krajše. Primerjava je nenavadna. Blisk, ki traja eno attosekundo, je v primerjavi s trajanjem ene sekunde kakor sekunda
v odnosu do starosti vesolja. To bi bili torej najmanjši možni delčki, v katere je še mogoče razstaviti čas.
Pojenjavanja
Presledki med dvema slikama morajo biti slabo desetinko sekunde, sicer bi se vse zlilo v eno
podobo. Tako v resnici nikoli ne dojamemo najkrajšega teoretično možnega trenutka, torej ene
tisočinke sekunde. Vsekakor je ZDAJ krajši, če ga slišimo, kakor če ga vidimo.
Razmejevanja
Sproščeno ravnanje s časom temelji na prepričanju, da si človek sam postavlja svoj življenjski ritem in svoje časovne signale. … Namesto da vztrajamo pri časovnem ritmu za vse, nova kultura
časa spoznava, da ima vsak človek svoj lastni ritem – in ga tudi potrebuje.
Samoomejevanja
Razvij sproščen in zavesten odnos do svojega življenjskega časa. Zavedanje, da čas beži, občutenje podaljšuje. Čas lahko raztegnemo. V srečnih trenutkih pozabimo na časovne signale.
Šaloigravanja
Lepi trenutki so prekratki, neprijetni se kar nočejo končati. Dobro razpoloženje vpliva, da se nam
zdi včasih čas krajši, včasih daljši. Ob doživljanju dogodkov ali ob spremljanju dogodkov z več
čuti ob spremljanju filmov, oddaj, predstav …
Trzavanja

Med dogodkom in vašim odzivom je pretekla vsaj desetinka sekunde. To je običajni odzivni-
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čas na optične dražljaje pri človeku. Impulzi pridejo iz oči v vidni center.
Učinkovanja
Če hodite pozno spat in pozno vstajate, ste SOVA. Učinek časa za planiranje in počitek je
močan. Delo brez prestanka nima pravega učinka.
Vključevanja
Vključimo znanje o sebi in svojih navadah v življenje. Občutek za čas je izjemno izpiljena dejavnost
duha, v kateri sodelujejo skoraj vse možganske funkcije. Tako delujejo telesno občutje in zaznavanje s čutili kakor tudi spomin in sposobnost načrtovanja dejavnosti vnaprej.
Zadrževanja
Življenje v preteklosti nam onemogoča življenje v sedanjosti. Vsak dan je na naš račun položenih
84.600 s. Če jih ne izkoristimo pametno, jih izgubimo. Osredotočimo se torej na sedanjost in prihodnost. Torej je čas naša najpomembnejša dobrina.
Žvižgavanja
Ameriški Ajmari ne zapravljajo niti trenutka z mislijo na jutri, ker prihodnosti ne morejo načrtovati oz.
je ne poznajo. Po svojih prepričanjih se ravnajo v vsakdanjem življenju in če jih kdo vpraša po nas-

lednjem jutru, skomignejo z rameni. Kdo od mladih bi ob tem kar zažvižgal, mar ne?

Besedilo: Vanja Lebar

PREDSTAVITEV AVTORJEV
NOVEMBRSKE ŠTEVILKE PROVINCE

MILAN PETEK LEVOKOV
Rojen leta 1960 na Ptuju, otroštvo je preživel v Veliki Nedelji (pri Ormožu), po študiju prava na
ljubljanski univerzi pa že vrsto let živi v Novi Gorici, kjer dela kot sodnik. Piše romane, kratko
prozo ter poezijo; v okviru kratke proze se je preizkusil skoraj v vseh zvrsteh in žanrih, saj piše
znanstveno fantastiko, humor in satiro, postmoderno prozo, realistične novele za odrasle in
kratko prozo za otroke in mladino ter literarne potopise in reportaže. Za oddajo Lahko noč,
otroci na Radiu Slovenija je prispeval že več kot sto svojih pravljic. Doslej ima 30 samostojnih
knjižnih izdaj, njegova proza pa je objavljena tudi v antologijskih zbirkah z drugimi avtorji.

ALEKSANDRA JELUŠIČ
Rojena leta 1976 v Mariboru. Po študiju ekonomije na Ekonomsko poslovni fakulteti V Mariboru
se je preselila na Ptuj, kjer že vrsto let živi in dela. Zaposlena je v podjetju Talum kot svetovalka
za odnose z javnostmi. Piše poezijo in kratko prozo. Izdala je knjigo kolumn, fotografij in pesmi,
letos pa je izšla njena pesniška zbirka Z jezikom ti pišem pesem. Je urednica strokovnega časopisa Aluminij, že vrsto let pa piše potopise in intervjuje za različne časopise in revije. Ukvarja
se tudi s fotografijo. Aleksandra Jelušič je bila idejna, vsebinska in oblikovna pobudnica revije
ter je tudi oblikovala prelom strani.

SAMO M. STRELEC
Rojen leta 1966 na Ptuju. Študiral gledališko in radijsko režijo na AGRFT v Ljubljani ter na Visoki
šoli za igralsko umetnost »Ernst Busch« v Berlinu. Vodil je gledališko skupino Zato na Ptuju in
je zaslužen za ponovno profesionalizacijo Gledališča Ptuj. Štiri leta je bil direktor Gledališča
Ptuj, pobudnik ideje za festival monodrame in natečaja mlada dramatika, SKUP-a, festivala
komornih gledališč ter programski direktor Drame SNG Maribor. Leta 2007 na AGRFT izvoljen
v docenta za gledališko in radijsko režijo. Na študijski smeri Medijske komunikacije je predaval
predmet režija in realizacija. Leta 2008 je ustanovil zavod Novi Zato.
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ROBERT TITAN FELIX
Rojen leta1972. Pesnik, pisatelj, publicist in urednik. Diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo
na Filozofski fakulteti v Mariboru. Izdal pet pesniških zbirk, Carpe diem!, Magnifikat, Benedictus,
Pesem o razbitem času in Pekel spomladi, pet samostojnih romanov, Portal, Kri na dlaneh, Sanja in
samostan, Pontifikat in Volosova čreda, s Štefanom Kardošem in Normo Bale sodeloval pri romanesknem projektu Sekstant in z Lučko Zorko spisal pravljico Grimolda. Piše tudi kritike, eseje in publicistična besedila. Doslej zabeležil nekaj revijalnih prevodov proze in poezije v hrvaščino, nemščino
in madžarščino, tudi sam pa se ob ostali dejavnosti sporadično ukvarja s prevajanjem.

SANDRA JAZBEC
Rojena leta 1982 v Novem mestu. V septembru 2010 je na ljubljanski Filozofski fakulteti pridobila naziv univerzitetne diplomirane etnologinje in kulturne antropologinje ter v
času, ki je sledil, objavila nekaj znanstvenih, publicističnih člankov in monografijo. Pol desetletja kasneje na isti akademski ustanovi snuje doktorsko disertacijo na temo »Uspeh
in Slovenci: Zasnova Mesta uspehov na Slovenskem v dvorcu Turnišče«. Zato ker je izjemna občudovalka Ptuja in dvorca Turnišče ter kulturne dediščine ne jemlje vnemar.

SANDRA POŽUN
Rojena leta 1972 v hrvaškem Zadru, otroštvo preživela v Bujah v hrvaški Istri, po končani srednji
šoli se je preselila na Ptuj, kjer živi in ustvarja. Zaposlena v Slovenskem narodnem gledališču v
Mariboru kot arhivarka. Ženska, neskončno zaljubljena v fotografijo in morje. Izraža se s fotografiranjem aktov, na ta način izraža svoja čustva, sanje, želje, strahove, misli,
upanja … Fotografija je zanjo najboljša terapija. Udeležila se je nekaj skupinskih razstav, prav
tako je imela že kar nekaj samostojnih razstav doma in v tujini, za svoje delo je prejela tudi
nekaj nagrad v Sloveniji in tujini.

VANJA LEBAR
Rojena leta 1974 v Murski Soboti. Študirala je na univerzi v Ljubljani, FF na Oddelku za pedagogiko in andragogiko. Kot šolska svetovalna delavka je službovala v Mariboru, M. Soboti, Razkrižju in Celju. Zdaj že vrsto let živi v M. Soboti. Aktivna je na področju vzgoje in izobraževanja, projektnega vodenja in zavarovalništva.
Zadnjih nekaj let je po Sloveniji aktivna s predstavitvami avtorskega značaja. Iz imena je naredila
didaktično igro. Njeno kreativno pisanje sloni na zbranih in sestavljenih 5000–ih besednih oblikah.

JANJA JURANČIČ RAK
Rojena 1963. leta v Postojni. Klasično gimnazijo zaključila v Kamniku, nakar na Zdravstveni fakulteti diplomirala kot radiološka inženirka. Ker pa vrag semintja zareže v življenje,
po poškodbi hrbtenjače leta 1987 ni več mogla opravljati svojega poklica. Parapleginjo je administrativno delo dolgočasilo, zato je sledila svojemu daru in strasti. Zaljubljenka v besede zdaj že 15 let lektorira različne tekste. Lani je vnovič postala urednica in
lektorica Izziva, revije ljubljanskega društva paraplegikov. Povabilo med 'Provincijalce', da pod drobnogledom križem kražem preveri njihove članke, ji je v izziv in ponos.
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