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sPReMna beseDa

Robert Macfarlane

Gorovje Cairngorms na severovzhodu Škotske je britanska 
Arktika. Pozimi viharni vetrovi, ki dosežejo tudi hitrost 170 
milj na uro, dolbejo višje gorske predele, plazovi izpodje-
dajo njegova pobočja, nad vrhovi pa vzplapolavajo rdeči in 
zeleni pobliski severnega sija. V najglobljih grapah celo na 
vrhuncu poletja obleži sneg in se počasi strjuje v led. Veter 
je skozi vse leto tako trdovraten, da na planoti rastejo kakor 
bonsaj miniaturni borovci, ki odrasli niso nič višji od pet-
najst centimetrov, in brinovi grmi, ki se ploščato poležejo 
po skalah ter tvorijo gosto prepletene, pritlikave goščave. 
Tukaj izvirata dve pomembni škotski reki – Dee in Avon: 
polni ju dež, čisti ju skalovje, prelivata se v tolmune najči-
stejše vode, kar sem jih kdaj uzrl, nato pa z okrepljeno mo-
čjo tečeta proti morju. Gorovje sàmo je razjedena škrbina 
orjaške gmote magme, ki je bruhnila skozi zemljino skorjo 
v devonskem geološkem obdobju, se ohladila v granit in se 
nato dvignila nad okoliški škriljevec in gnajs. Cairngorm-
si so nekoč po višini prekašali sedanje Alpe, vendar jih je 
erozija v milijonih let izprala v nizko uleknjeno divjino ki-
tovim hrbtom podobnih hribov in razbrazdanih pečin. Ta 
gorski masiv, ki je rojen iz ognja in ga je izrezbaril led ter 
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so ga izpopolnili veter, voda in sneg, je kos sveta, ki so ga 
oblikovale »elementarne sile« – kakor jih v svoji drobni 
mojstrovini o tem predelu poimenuje Nan Shepherd.

Anna (Nan) Shepherd se je rodila leta 1893 nedaleč od 
Aberdeena in leta 1981 tam tudi umrla ter v svojem dol-
gem življenju posvetila na stotine dni in na tisoče milj raz-
iskovanju Cairngormsov, ki jih je prepešačila podolgem in 
počez. Kot pisateljica je najbolj zana po svojih treh moder-
nističnih romanih – The Quarry Wood, The Weatherhouse, 
A Pass in the Grampians – toda po mojem mnenju je njeno 
najpomembnejše prozno delo Živa gora, ki ga je napisala v 
zadnjih letih druge svetovne vojne in ga je do nedavnega 
poznal le malokdo.

Nan Shepherd je bila krajanka v najboljšem smislu: svoj 
izbrani kraj je spoznala od blizu, vendar ta bližina njenega 
pogleda ni omejila, temveč ga kvečjemu poglobila. Bila je 
deležna preproste vzgoje pripadnikov srednjega razreda 
in preprostega življenja v domačih krajih; obiskovala je 
aberdeensko srednjo šolo za dekleta, leta 1915 diplomira-
la na Univerzi Aberdeen in naslednjih enainštirideset let 
predavala angleščino na šoli, ki se danes imenuje Aber-
deen College of Education (svojo tamkajšnjo učiteljsko 
vlogo je ironično opisala kot »od nebes poslano nalogo, 
da poskušam preprečiti peščici študentov, ki se šolajo na 
naši ustanovi, da se ne bi popolnoma pokorili odobrene-
mu vzorcu«). Veliko je popotovala – med drugim je obi-
skala Norveško, Francijo, Italijo, Grčijo in Južno Afriko –, 
vendar je vedno prebivala v vasi West Cults na severnem 
Deesidu. Srčno je bila navezana na Cairngormse, katerih 
pobočja se dvigajo nekaj kilometrov od West Cultsa. Kri-
žemkražem po teh gorah je hodila v vseh letnih časih, ob 



�iva gora

11

zori, podnevi, v mraku in ponoči, včasih sama, včasih pa 
s prijatelji, s študenti ali s pohodniškimi kolegi iz kluba 
Deeside Field. Kakor vsi pravi ljubitelji gora je tudi ona 
zbolela od koprnenja, če se je predolgo zadrževala spodaj 
pri morju.

Nan Shepherd je bila od svojih rosnih dni željna življe-
nja. Zdi se, da ga je zajemala z veliko žlico, vendar z zadr-
žanim užitkom. Ko prijateljici opisuje fotografijo, na kateri 
kot otrok, ki je komaj shodil, sedi svoji materi na kolenih, 
pravi, »ves čas sem bila v gibanju, krileč z rokami in noga-
mi, kakor da bi grabila po življenju – prisežem, da se mi 
udje premikajo, če dobro pogledaš«. Po svoji umski narav-
nanosti je bila »knjižnični požeruh«, kot se je o tem nekoč 
izrazil Coleridge; nenasitna je prebrala vse, kar ji je prišlo 
v roke. Komaj štirinajstletna je 7. maja 1907 začela svoj prvi 
»venček«, kakor ga je imenovala – v navadne zvezke je pre-
pisovala književne, verske in filozofske navedke, kar vse 
priča o njeni načitanosti že v mladih letih.

Nan Shepherd je svoje tri romane objavila v izjemnem 
petletnem izbruhu ustvarjalnosti med letoma 1928 in 1933. 
Nedolgo zatem jim je sledila pesniška zbirka, naslovljena 
The Cairngorms, ki je izšla leta 1934 v majhni nakladi in 
jo je danes komaj mogoče najti. Prav na to knjigo je bila 
sama najbolj ponosna. Glede žanrov je imela jasno začrta-
no vrednostno lestvico in poezija je bila na samem vrhu. »V 
poeziji«, je napisala romanopiscu Neilu Gunnu (s katerim 
je gojila spogledljivo in intelektualno strastno korespon-
denco), »najintenzivneje biva srčika sleherne izkušnje,« 
poezija nam omogoča pobliske v »goreče srce življenja.« 
Zase je čutila, da lahko piše pesmi samo takrat, ko je »nav-
dihnjena«, ko z »vsem svojim bitjem ... nenadoma plane v 
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življenje«. Odkrito pa je Gunnu pisala o svoji zaskrbljeno-
sti, da so njene pesmi – »o zvezdah in gorah in svetlobi« 
– »prehladne«, »človeku preveč odmaknjene«. In vendar, 
kot je priznala, »iz mene pridejo samo takšne, kadar me 
zajame navdih«.

Štiri knjige v šestih letih in nato – nič. Preden je objavila 
svojo naslednjo knjigo, je minilo triinštirideset let. Danes 
težko presodimo, ali je njen literarni molk pripisati previd-
nosti ali pa avtorski blokadi. Leta 1931 – celo na vrhuncu 
njene ustvarjalnosti – jo je nezmožnost, da bi pisala, spra-
vila skoraj na rob depresije. »Onemela sem,« je tistega leta 
napisala Gunnu. »Človek v življenju prispe (ali pač jaz) na 
enega tistih nemih krajev. Najbrž mu ne preostane druge-
ga, kot da živi naprej. Govor se bo mogoče vrnil. Ali pa tudi 
ne. In če ne, bo najbrž treba shajati s to onemelostjo. Ali 
vsaj ne kričati zgolj zato, da povzročaš hrup.« »Govor« se 
ji je povrnil po letu 1934, toda samo v presledkih. Napisala 
je bolj malo, razen člankov, ki jih je občasno pošiljala v re-
vijo Deeside Field Cluba, in Žive gore – tudi ta obsega samo 
približno 30.000 besed.

Težko se je dokopati do natančnih podatkov o nastaja-
nju Žive gore. Večidel jo je napisala v zadnjih letih druge 
svetovne vojne, čeprav zajema iz gorskih doživetij, ki so se 
vrstila vse njeno življenje. Vojna v knjigi obstaja kakor od-
daljeno grmenje: na planoto strmoglavi več letal in v nesre-
čah umre njihova posadka; tu so noči, ko se med zatemni-
tvijo napoti do edinega radia v okolišu, da bi slišala novice 
o vojnem stanju; in tudi podiranje rdečih borov za vojne 
namene na gozdnem območju Rothiemurchusa. Vemo, da 
je Nan Shepherd končala osnutek pozno poleti 1945, saj 
je takrat to verzijo poslala Gunnu, da bi jo pregledal in ji 
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povedal, kaj meni. »Draga Nan, ni mi treba razlagati, kako 
zelo sem užival v tvoji knjigi,« se začne njegov odgovor:

»Čudovito je napisana. Zadržano, s prefinjeno na-
tančnostjo umetnika ali znanstvenika ali učenjaka; 
s skrbnostjo, ki pa ni nikdar dlakocepska, temveč 
vedno presežek. Tako prideta do izraza ljubezen in 
modrost ... opraviti imaš z dejstvi. Gradiš jo s pre-
udarkom, metodično in umirjeno, kajti svetloba 
in neka življenjska naravnanost sta v tvojem svetu 
dejstvi.

Gunn pri priči opredeli prepoznavne značilnosti te knji-
ge: natančnost kot obliko liričnosti, pozornost kot preda-
nost, skrbnost kot presežek, opise, ki jih dograjuje s pre-
udarkom, in dejstva, osvobojena balasta, da kar oblebdijo 
v zraku in tudi sicer učinkujejo presenetljivo. Toda potem 
postane njegovo pismo nekoliko pokroviteljsko. Zdi se mu, 
da bo knjigo »nemara težko objaviti«. Predlaga ji, naj doda 
fotografije in zemljevid, da bi pomagala bralcem, ki jim »la-
stna imena« gorovja Cairngorms ne bodo ničesar povedala. 
Posvari jo pred založbo Faber, ki da je »v godlji«, in pre-
dlaga, naj jo v nadaljevanjih objavi v reviji Scots Magazine. 
Čestita ji – njeni »vodni vili« – da je napisala nekaj, kar 
utegne zanimati »ljubitelje gora in podeželja«.

Ker Nan Shepherd takrat ni mogla ali pa želela poskrbeti, 
da bi knjiga izšla, je rokopis spravila v predal za več kot šti-
ri desetletja, dokler ga ni naposled brez vsakršnega pompa 
leta 1977 vendarle objavila založba Aberdeen University 
Press. Istega leta so izšle knjige V Patagoniji Bruca Chatwi-
na, A Time of Gifts (Čas darov) Patricka Leigha Fermora in 
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Coming into the Country (Prihod v to deželo) Johna McPheeja; 
leto dni zatem je izšla zenovska gorska epopeja Snow Le-
opard (Snežni leopard) Petra Matthiessna. Sam menim, da 
je Živa gora enakovredna tem štirim, veliko bolj znanim 
klasičnim potopisom. Živa gora in The Peregrine (Sivi sokol, 
1964) J. A. Bakerja – ki so jima skupni jedrnata globina, 
neupoštevanje pravil žanra, blesteča poetična proza in 
obsedenost (opazovalna, ubesedujoča) z zrklom – sta dve 
najsijajnejši britanski študiji pokrajine, nastali v dvajsetem 
stoletju, kar jih poznam. Iz več razlogov – predvsem pa po 
zaslugi trenutnega naraščajočega zanimanja za »zapise o 
naravi« – je to knjiga, ki jo bo gotovo odkrila nova generaci-
ja bralcev. Previden moram biti z izjavami o njej, kajti Nan 
Shepherd je prezirala dobrikanje. V pismu Gunnu iz leta 
1930 je pograjala »prelaskave izlive škotskih časnikov«, 
v katerih sta bila ocenjena njena prva romana. »Ali se ti 
ne studi, kadar kdo poveličuje tvoje delo?« ga je vprašala. 
»Sama do takšnega navdušenca postanem vsa nasršena.« 
A težko si predstavljam, da ne bi »povzdigoval« te knjige, 
glede na to, kako zelo jo cenim, vendar bom – bil sem po-
svarjen – kljub temu previden.

Živo goro je v knjižnem pogledu izredno težko opisati. Je 
hvalnica v prozi? Geopolitična preiskava? Krajevna himna? 
Filozofsko prevpraševanje o naravi vednosti? Metafizična 
mešanica prezbiterijanstva in taozima? Noben od teh opi-
sov se povsem ne prilega celoti, čeprav je knjiga deloma 
vse to. Nan Shepherd sama jo imenuje »pritok ljubezni«, 
pri čemer »pritok« zaobsega predvsem »izmen javo« in 
»vzajemnost« in ne toliko »navala« ali »zastoja«, s pridihom 
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erotike ob besedi »ljubezen«. Jezik v tej knjigi je prevetren 
v obeh pomenih: vsebuje različne vrste podnebnih razmer, 
vendar je tudi posledica desetletij stika s »prvinskimi sila-
mi«. Tonovsko lestvico te knjige označuje sožitje »jasnosti 
uma« in »vznikanja čustev«, žanrsko pa prepletanje repor-
tažnega zapisa, memoarske literature, prirodopisa in filo-
zofskega notranjega zrenja. Poživljajoče stvarna je – pre-
vzeta nad različicami cairngormskega granita, nad gorskim 
svetom, ki »ne počne ničesar, absolutno ničesar, razen, da 
je, kar je« – in malodane animistična v svojem razglablja-
nju o vzajemnem delovanju uma in gore.

Bistveno pa je, da Živo goro razumemo kot domačijski* 
zapis v najširšem pomenu. V minulem stoletju je beseda 
»domačijski« dobila neugoden prizvok. Pridevniški obliki 
se je pritaknil pomen sektaštva, ozkosrčnosti, zarobljeno-
sti: posameznika ali skupnosti, ki se omeji samo nase, slab-
šalne omejenosti. In vendar ni bilo vedno tako. Patrick Ka-
vanagh (1904–67), veliki pesnik irskega vsakdana, ni niti 
najmanj dvomil o tem, kako pomembna je srenja. Njemu 
ni pomenila zamejenega prostora, temveč odprtost: med-
prostor, skozi katerega lahko vidiš svet. »Domačijskost je 
univerzalna,« je zapisal. »Opraviti ima s temeljnimi rečmi.« 
Upoštevajte, da Kavanagh, podobno kot Aristotel, »univer-
zalnega« ne iznakazi v »splošno«. Aristotel je »splošno« 
pojmoval kot široko, ohlapno in nedoločljivo. Nasprotno 
pa so »univerzalno« sestavljala pretanjena načela, izpelja-
na iz intenzivne osredinjenosti na posamično. Kavanagh se 
je vedno znova vračal k tej povezavi med univerzalnim in 
lokalnim ter k zamisli, da se učimo s pomočjo natančnega 

* »Parish, parochial« ima več pomenov: občina, srenja, župnija; loka-
len, domačijski, omejen (op. prev).
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V življenju gore trideset let ne pomeni nič – tren očesa. 
Toda v tridesetih letih, odkar je bila napisana ta knjiga, se 
je Cairngormsom pripetilo marikaj, tudi nekatere spekta-
kularne reči, reči, s katerimi so si prislužili prostor v časo-
pisih in na televizijskih zaslonih:

Aviemore zaslovi in ostaja slaven.
V pobočja se zajedajo buldožerji.
Kjer prej nikoli ni bilo cest, jih zgradijo in nato 

obnovijo.
Smučarji, urni, navdušeni, obvladani, čudo miline 

in natančnosti, švigajo in plavajo po zraku – ali pa 
jih zanaša – vendar vse z zanosom.

Sedežnice se pozibavajo navkreber in pozibavajo 
navzdol (z ene nekoč pade fantiček in se smrtno 
ponesreči).

Na višavah brni restavracija, in Cairn Gorn med 
njo in vrhom postaja zanikrn, celo resje je pomen-
drano od škornjev (preveč škornjev, preveč direnda-
ja, pa vendar, koliko radosti za premnoga srca). Ple-
zalcem na ljubo so nameščena nova zavetja. Kočo na 
Muir of Inverey povečajo in preuredijo v letovišče za 
člane Cairngormskega kluba, ki nato sami položijo 
tla in postavijo pograde.
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Glenmore daje prenočišče ljudem, ki so se priprav-
ljeni učiti in jih uri. Tam se poučuje in testira vešči-
ne. Mladi vojaki se učijo tehnik, potrebnih za velike 
pustolovščine. V pokrajini se namnožijo orientacisti 
(toda Lairig Ghru se dotlej še ni pustil ukrotiti kot 
del narodne »usmeritve«). Severni jeleni niso več ek-
sotika, temveč stalni prebivalci.

Urad za zaščito narave preskrbi varno, skrito zato-
čišče za ptice, živali in rastline (vendar odganja pote-
pine, kakršna sem tudi jaz – ki predrzno vtikam nos 
v razne kotičke). Ekologi raziskujejo rastne vzorce in 
težave zaradi erozije ter na novo pogozdujejo ogolela 
pobočja.

Gorska reševalna služba se vedno znova neverje-
tno izkaže; poškodovance pride s skalne police snet 
helikopter, kdor zatava ali je izčrpan, ga reševalci 
odnesejo na varno.

Nekaterih pa vseeno ne rešijo. Nekega moškega 
in neko dekle najdejo več mesecev prepozno, daleč 
stran od njune poti, njo na rokah in kolenih, ki si jih 
je odrgnila do živega, ko se je prebijala skozi zamet. 
Pred sabo vidim njen obraz, ko je še živela (bila je 
ena od mojih dijakinj), pameten, navdušen, srečen 
obraz. Morala bi doživeti pozno starost. Sedemdeset 
mož s psi in helikopter grejo iskat osamljenega smu-
čarja, ki se ni vrnil, in ga najdejo mrtvega. Skupino 
šolarjev prehiti noč in ne najdejo koče, v kateri naj 
bi prespali. Zavetje si poiščejo ob snežni steni, ven-
dar jutro kljub junaškim prizadevanjem učiteljice 
živa dočakata samo ona in en deček.
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Vse to so zadeve, ki vključujejo človeka. V ozadju pa je 
gora sama, njena snovnost, njena moč, njen sestav, njene 
vremenske razmere. Bistvena je za vse, kar ji človek pov-
zroči ali kar počne na njej. Če ne bi obstajala, pač ne bi 
počel teh reči. V tridesetih letih se tako morda spremeni 
marsikaj, kar počne, vendar je poznavanje gore kot take še 
vedno osnovni pogoj za njegovo dejavnost. In prav za tem 
sem si sama pred tridesetimi leti prizadevala v svojem ro-
kopisu. Nastal je v zadnjih letih druge svetovne vojne in v 
tistih tik po njej. V tedanjem nemirnem in negotovem sve-
tu je bila gora moj skrivni kraj predaha. Edini, ki je sploh 
kdaj prebral rokopis, je bil Neil Gunn, in nič čudnega, da 
mu je ugajal, kajti najini duši sta se ujemali natančno v 
takšnih doživljajih, kakršne sem se trudila opisati. Dal mi 
je nekaj namigov, kako bi se ga dalo objaviti, vendar je do-
dal, da bo glede na takratne razmere težko najti založnika. 
Na njegovo pobudo sem napisala eno pismo in nanj dobila 
vljuden, a odklonilen odgovor, in rokopis je romal v predal, 
kjer je obležal vse odtlej. Ko zdaj kot stara ženska zače-
njam pospravljati svoje imetje in rokopis prebiram znova, 
ugotavljam, da je pripoved o mojih pohajanjih po gori ena-
ko veljavna dandanes, kot je bila takrat. Dokaj razvidno je, 
da je šlo za izmenjavanje ljubezni; toda ljubezen, ki ji slediš 
z gorečnostjo, je ena od poti, ki vodijo do znanja.

Nan Shepherd, avgusta 1977





47

ena

visoka planota

Poletje na visoki planoti je včasih sladko kot med; vča-
sih pa je tudi nazarenska nadloga. Za tiste, ki jim je ta 
kraj pri srcu, je dobro oboje, kajti oboje spada k njegovi 
temeljni naravi. In tule se trudim spoznati prav njegovo 
temeljno naravo. Namreč spoznati, ob zavedanju, ki po-
meni tok življenja. Tega ne opraviš zlahka in tudi ne v eni 
uri. Gre za pripoved, ki je prepočasna za našo nestrpno 
dobo, se ne ukvarja dovolj zagnano z njenimi obupnimi 
težavami. In vendar ima svojo lastno, dragoceno veljavo. 
Med drugim je popravek prenagljenega sklepanja; človek 
nikoli docela ne spozna gore niti sebe v odnosu do nje. 
Ne glede na to, kolikokrat se podam v te hribe, mi vedno 
znova pripravijo presenečenje. Nikakor jih ne morem je-
mati z navajenostjo.

Cairngormska gorska veriga je granitna gmota, ki jo je 
izvrglo na površje skozi škriljevec in gnajs, iz katerih so 
sestavljeni okoliški nižji hribi, nato pa jo je sploščila lede-
na kapa ter razdrobili in izdolbli zmrzal, ledeniki in moč 
tekoče vode. Fiziognomija teh hribov je opisana v geograf-
skih knjigah – področje obsega toliko in toliko kvadratnih 
milj, toliko jezer in toliko vrhov, segajočih nad 1200 metrov 
nadmorske višine – toda to je bled privid njihove stvarne 
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podobe, ki je kakor vsaka bitnost, kolikor je ključnega po-
mena za ljudi, bitnost duha.

Visoka planota je pravi vrh teh gora; uzreti jih moramo kot 
eno samo goro, posamični vrhovi, Ben MacDhui,  Braeriach 
in drugi, pa niso nič več kot vrtinci na površju planote, če-
prav jih drugega od drugega ločujejo razpoke in globoke 
strmine. Ne oziraš se navzgor proti veličastnim vrhovom, 
temveč z vrhov navzdol proti veličastnim prepadom. Viso-
ka planota sama po sebi ni spektakularna. Gola je in zelo 
kamnita, in ker je po višini vse do Norveške ne presega nič 
drugega (razen špice Ben Nevisa), čeznjo neusmiljeno bri-
jejo vetrovi. Polovico leta jo pokriva sneg in včasih je tudi 
mesec dni nepretrgoma ovita v oblake. Porasla je z mahom, 
lišaji in bičjem, junija pa se na njej sijoče rožnato razcve-
tijo blazine brezstebelne lepnice – imenovane »tišina«. Na 
njej gnezdijo dularji in belke, iz njenega skalovja curljajo 
studenčki. Z gledišča celinskih mer ni kdo ve kako visoka – 
okoli 1220 metrov –, za otok pa je to kar dovolj, in če imajo 
tu vetrovi neomejen domet, enako velja za oko. Tudi v vre-
menskem pogledu je otoška, vremena ne umirja kopnina, in 
ta kraj premore toliko podob, kolikor je odtenkov svetlobe.

Svetloba na Škotskem ima svojstvo, na kakršno nisem 
naletela nikjer drugje. Bleščeča je, ne da bi bila ostra, in 
si z lahkotno silo utira pot v neskončne daljave. Na jasen 
dan tako brez slehernega občutka naprezanja vidiš z Mor-
vena v Caithnessu do Lammermuirsov in mimo Ben Ne-
visa do Morarja. Sredi poletja so me morali prepričevati, 
da ne vidim še celo dlje. Lahko bi prisegla, da sem uzrla 
obliko, razločno in modro, zelo jasno in majhno, naprej od 
vseh hribov, ki so označeni na zemljevidu. Zemljevid mi je 
oporekal, moji sopotniki so mi oporekali, in nikoli več je 
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nisem videla. Na takšen dan ti višina zleze v glavo. Morda 
pa je bila tisto izgubljena Atlantida, ki se je za hip izostrila 
v prostor zunaj časa.

Potoki, ki se zlivajo z robov planote, so bistri – Avon je 
pojem za bistrino; strmeč v njegove globine izgubiš obču-
tek za čas, podobno kot menih v stari zgodbi, ko je poslu-
šal kosovo pesem.

Av'nove vodé, kak bistro ve šumite, 
de lahku človeka za stu lejt uročite.

Avonove vode so bele, tako kristalno čiste, da ne obsta-
ja prispodoba zanje. Gole breze aprila, ko jih po močnem 
dežju osvetli sonce, morda spominjajo na njihov lesket. 
Toda to je preveč povzdigujoče. Čistoča teh voda je prepro-
sta. Predstavljajo prvobitno prosojnost. Njihovo svojstvo je 
naravno, podobno kot oblost ali tišina, vendar nanj redko 
naletiš v njegovem popolnem stanju, kadar pa se to ven-
darle zgodi, nam vzame sapo. 

Dee se na svojem začetku, ko priteče iz Garbh Choira in 
se zlije z vodami iz Lairig Pools, ponaša z enako dih jema-
jočo prosojnostjo. Tako bistre vode si ni mogoče predstav-
ljati, treba jo je videti. Moraš se vračati in vračati znova, da 
bi se zazrl vanjo, kajti v vmesnem času se spomin brani, da 
bi poustvaril njeno bistrost. To je eden od razlogov, da je vi-
soka planota, na kateri izvirajo ti studenci, z njimi samimi, 
njihovimi slapovi, skalnatimi strugami in grapami vred, z 
vsem tem neukročenim čarom, kakor umetniško delo ne-
prenehoma nova, ko se vrneš k njej. Um ne more odnesti s 
sabo vsega, kar mu ima dati, niti ne more vedno verjeti, da 
je to, kar je vzel s sabo, sploh mogoče.
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In tako se spet povzpneš tja, k izvirom. Tukaj se začne 
življenje rek – Dee in Avon, Derry, Beinnie in Alt Druie. 
Po teh čistih in strašnih rekah odtekajo dež, megla in sneg 
visokih Cairngormsov. Privrejo iz granita, se nekoliko po-
sončijo na nezaščiteni planoti in se skozi ozračje spustijo v 
svoje doline. Ali pa si izdolbejo pot iz snežnih zametov in 
bučeč uidejo izpod njih na prosto. Ali pa v ledenih preple-
tih obvisijo na skalnatih obličjih. Rek ne spoznaš, dokler 
jih ne doživiš pri izviru; toda te poti k izvirom ne smemo 
jemati zlahka. Človek stopa med prvobitnimi silami in te 
bitnosti niso ubogljive. Ko si v stiku s prvobitnimi silami, 
ki so nepredvidljive kakor veter ali sneg, se prebudijo tudi 
v tebi samem. 

Mogoče bi kdo iz tega sklepal, da je doseči cairngormsko 
visoko planoto zahtevna reč. Ampak ne, nič takega. Ob 
jas nem vremenu in neskončno dolgih dnevih severnega 
poletja ni vrha, ki ga zmerno utrjen pohodnik ne bi mogel 
doseči brez hujšega napora. Krepak hodec jih bo osvojil 
več. Pohodniški cirkusantje v borih štirinajstih urah zapi-
čijo zastavo na vseh šest vrhov. Morda je res kratkočasno, 
vendar je jalovo. Za vsakega plezalca velja, da se mora ob-
vezno pomeriti z goro; pomeriti se zgolj z drugimi igralci in 
iz tega narediti dirko, pa pomeni, da nekaj, kar je v svojem 
bistvu doživetje, skrčiš na raven igre. Ampak kakšno dir-
kališče si izberejo ti fantje! Njihov pravi dosežek je pravza-
prav v tem, da se ojunačijo za ta podvig, ker dovolj dobro 
poznajo hribe in lastna telesa.

Spet nekaj drugega je, da si utreš novo smer navkreber 
po steni. Granit, iz katerega so zgrajeni Cairngormsi, je 
preveč zglajen in oglat, da bi omogočal najprimernejše 
pogoje za plezanje. In vendar so njegove veličastne grape 
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tako izzivalne, da jih tisti, ki radi plezajo, ne morejo pus titi 
nedotaknjene. Vodič in revija Cairngorm Club Journal na-
vajata potrjene vzpone in njihove datume od konca prej-
šnjega stoletja naprej. Vseeno se sprašujem, ali niso mladi 
zagnanci teh smeri poskušali zavzeti že tudi prej. Obstaja 
poročilo o nekem pastirju, ki so ga pred stoletjem in pol 
skupaj z njegovim ovčarskim psom našli zmrznjenega na 
skalni polici ene od braeriaških pečin. Tja je bržkone za-
taval med snežnim viharjem, toda tudi možje, ki so z gore 
prinesli njegovo truplo, niso imeli lahkega dela; prav tako 
verjamem, da je bilo med pripadniki tega smelega rodu ne-
kaj mladih vročekrvnežev, ki jim premagovanje prepadnih 
sten ni pomenilo nič novega. Dr. George Skene Keith v svo-
jem delu Splošni pregled Aberdeenshira zapiše, da se je leta 
1810 povzpel po steni Deejine katarakte, profesor McGil-
livray pa v svoji Naravni zgodovini Braemarja pripoveduje, 
kako jo je leta 1819 še kot študent na vrat na nos ubral od 
Aberdeenske univerze do svojega doma na zahodni stra-
ni kar prek cairngormske gorske skupine; prenočil je ob 
vznožju braeriaških previsov, brez opreme, naslednjega 
jutra pa se povzpel iz grape, v kateri je prespal, in jo mah-
nil naprej čez hribe. Na nekem svojem poznejšem obisku, 
ko je raziskoval rastlinstvo teh krajev, je menda skakal gor 
in dol po skalah lahkih nog kakor jelen. Kakorkoli že, se-
veda so po nekaterih od teh grap speljane poti navkreber 
in navzdol, ki jim je kos vsak uren in trezen plezalec, in 
ti zgodnejši pustolovci so jih nedvomno uporabljali. Oma-
ma poznejših prizadevanj je bila v iskanju poti, pri katerih 
brez vrvi ne prideš nikamor; in med temi prepadi še vedno 
obstaja več skalnih blokov, ki se jih za zdaj ni lotil nihče. 
Neki moj mlajši prijatelj je nedavno pionirsko preplezal 
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smer v Garbh Choiru pri Braeriachu, čez steno, ki je bila 
dotlej nepremagljiva. Njemu, enemu najbolj vnetih mladih 
planincev, kar jih poznam (na končni železniški postaji ga 
prepoznavajo in opisujejo kot »malega temnolasca zasanja-
nega pogleda, s tovorom, velikim kot on sam«), postavlja-
nje rekorda pomeni nekaj povsem postranskega. Pri nalo-
gi, ki si jo zada, najbolj ceni to, da od njega zahteva vse, 
kar zmore in kar je, s čimer ga popolnoma posrka in s tem 
osvobodi.

Seveda je čista traparija domnevati, da planinci, ki se že-
nejo za rekordi, nimajo radi hribov. Tisti, ki jih nimajo radi, 
ne lazijo gor, tisti, ki pa jih imajo, se jih nikoli ne zasitijo. 
To je apetit, ki je večji, več ko použiješ. Tudi ta, podobno 
kot pijača in strast, povzdigne življenje do stopnje, ko te za-
jame blaženost. Škotje imajo o človeku, ki se ga je nacukal, 
navado reči, da je nabrgljan; trčen; malce nor, v očeh ljudi, 
ki ne plezajo.

Trčen je morda pretiran izraz za radostno telesno sprosti-
tev, ki jo sproži vzpon; toda z gledišča razsodnega opazo-
valca jo tak človek na videz vnemar ubira prek nevarnih 
krajev z veselo zaupljivostjo, o kateri pravijo, da je značilna 
za tiste, ki jih kmalu pričaka smrt. Koliko te vesele brez-
skrbnosti temelji na vzorni izurjenosti in usklajenosti tele-
sa in duha, vedo samo plezalci sami; in nobene potrebe ni, 
da bi bodisi to veselo brezskrbnost ali pa smrt, ki občasno, 
vendar redko sledi, pripisali posredovanju kakšnega boga. 
Slednja, če se res tako primeri, je najverjetneje posledica 
neprevidnosti – da zaradi svoje prevzetosti spregledaš plast 
ledu na kamnu ali zaupaš svoji srečni zvezdi namesto svo-
jemu kompasu, mogoče zgolj zato, ker v gorečnosti dovrše-
nega telesnega dobrega počutja preceniš svojo vzdržljivost. 
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Toda s to trčenostjo je povezan neki pojav, o katerem mo-
ram priznati, da ga poznam. Pogosto sem se doma v pos-
telji spomnila krajev, čez katere sem lahkotno stekla brez 
najmanjšega občutka strahu, pozneje pa me je zmrazilo, 
kadar sem pomislila nanje. Vedno se mi zdi, da se nikakor 
ne bi upala vrniti tja; moj strah me ohromi, od groze se 
mi osušijo usta. Ko pa se spet znajdem tam, me navzgor 
ponese enak duševni zanos. Spet sem trčena, naj ima prste 
zraven kakšen bog ali ne.

Zdi se mi, da ima trčenost sama po sebi fiziološki izvor. 
Tisti, ki so ji podvrženi, imajo svojstven telesni ustroj, ki 
najbolje deluje, kadar je prost, in je najbolj živ na višavah 
(čeprav se to vsekakor tiče samo višav, ki človeku ustreza-
jo in nikakor ne tistih, za katere je potrebno počasno in 
mučno prilagajanje). Ko se vzpenjajo, postane zrak redkej-
ši in poživljajoč, telo preveva občutek večje lahkotnosti in 
plezanje zahteva manj truda, dokler se menda telesno ne 
udejanji Dantejevo pravilo vzpona na Goro vic: »Ta gora 
je takšna, da je ob vznožju vselej težavno, toda više ko se 
vzpneš, manj te utrudi.«

Sprva sem mislila, da ta telesna lahkost predstavlja vse-
splošen odziv na redkejši zrak. Presenetilo me je, ko sem 
ugotovila, da višine, ki so meni prinesle sprostitev, nekate-
rim ljudem povzročajo slabost, zadovoljni pa so v nižavskih 
dolinah, kjer sem bila jaz vsa izžeta. Takrat se mi je začelo 
svitati, da imajo naše privrženosti več opraviti z našimi fi-
ziološkimi posebnostmi, kot si priznavamo. Sama ljubim 
gore, ker se moje telo najbolje počuti na redkem višinskem 
zraku in svojo vznesenost sporoča umu. Nasprotno se mi 
je godilo v primeru, ko me je mučila skrajna utrujenost 
med hojo po ardenskih jamah približno tri kilometre pod 
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zemeljskim površjem. Nikakor je ni povzročal zdolgočasen 
um, ki bi svojo utrujenost posredoval telesu, kajti nenava-
dnost in lepota teh podzemnih votlin sta me čisto prevzeli. 
Dodajte temu oči, ki se večidel najraje upirajo v daljavo, in 
moje navdušenje nad prostranstvi, ki se odprejo pred tabo 
na gorskih vrhovih, postane obenem popolno fiziološko 
ravnovesje. Kratkovidnim gore ne morejo biti tako zelo pri 
srcu, kot so daljnovidnim. Enakomerni ritem gibanja, ki 
ga vzdržuješ na dolgem vzponu, ima prav tako svoj delež 
pri vzbujanju dobrega počutja, in tega ne moremo doseči z 
nobeno mehansko metodo vzpona.

Ta telesna lahkost v redkem zraku se potemtakem po-
veže z osvobajanjem prostora, kar nato vzbudi trčenost pri 
ljudeh, dojemljivih za tovrstno bolezen. Kajti to pač je bo-
lezen, saj ti omaje voljo in izbriše razsodnost; in vendar 
bolezen, od katere tisti, ki bolehajo za njo, nikoli ne bi že-
leli ozdraveti. Ta fiziološka prismuknjenost namreč v res-
nici ne pojasni vsega. Kaj! Sem mar tako zasužnjena, da 
ne morem biti svobodna, če moje meso ni prežeto z vzne-
senostjo? Ne, sla po gorskem vrhu vsebuje nekaj več kot 
zgolj dovršeno fiziološko ravnovesje. Tisti presežek tiči v 
gori. Med njo in mano se nekaj zgane. Nemara je tako, da 
prostor in duh prodirata drug v drugega, dokler se narava 
obeh ne spremeni. Ne morem pojasniti, kaj je to gibanje, 
samo pripovedujem lahko o njem.
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Dve 

Skrivni kotiki

Spočetka me je v moji nori sli, da bi ponovno zajela okus 
višin, vedno gnalo proti vrhovom in si nisem vzela časa 
za raziskovanje skrivnih kotičkov. Nato pa sem se nekoč 
pozno septembra odpravila na Braeriach z moškim, ki je 
ta hrib poznal bolje, kot sem ga takrat jaz, in na njegovo 
pobudo sva zavila drugam, v Coire an Lochain. Za prvi 
obisk tega izjemnega jezera si ne bi mogla izbrati priprav-
nejšega dneva. Ekvinokcijski viharji so bili hudi; sneg, ki 
okrog tretj ega tedna v septembru skoraj zagotovo popudra 
planoto, je zapadel gosto in na debelo, toda zdaj so viharji 
minili, zrak je bil rezek in svež ter lesketav kakor led, jezer-
ska voda je s svojim hladom ščipala v prste. In kako je bila 
mirna, kako neverjetno samotna in neskaljena! Loch Coire 
an Lochain* je vedno znova nepopisen, pa če se še toliko-
krat povzpneš tja gor. Ne vidiš ga, dokler ne stojiš skoraj 
na njegovem robu, toda skriva ga samo višina. V nasprotju 
z Avonom in Etchachanom ni zaprto med gore, temveč leži 
na zunanjem boku in čez njegovo skledo se sleherni dan 
sprehodijo vsi pogledi, ki se proti Cairngormsom ozirajo 
s Speya. Toda kdor ne bi vedel zanj, ne bi uganil njegove 

* Loch je škotska beseda za jezero (op. prev).


