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UVODNIK

Marjan Bradeško

To!
Prihitim v društveno pisarno poravnat članarino. Mudi se mi. Pred menoj pa kar štirje 

mladeniči v vrsti. Malce zavzdihnem, pogledam gospoda za pisalno mizo, pogledam 

prvega mladeniča v vrsti ... Brž razumejo. »A vi, gospod Bradeško, boste samo podaljšali?« 

»Ja, bi, če me spustijo.« Prvi v vrsti prijazno pokima in se odmakne. Hitro opravim. Oni 

medtem kramljajo, v rokah imajo fotografije (vpisali se bodo!), slišim, da je nekdo z eno 

nogo že skoraj v zakonu. Še enkrat se jim zahvalim: »Hvala fantje. Veste, jaz pa že imam 

ženo in se mi zato mudi. Me čaka. Živjo.« 

Ko stopim na ulico, sem ves navdušen. To! Najprej so me prijazno spustili naprej. 

Predvsem pa – vsi so se prišli vpisat. V planinsko društvo. Mladi, verjetno polni energije in 

želje doživeti. Doživeti naravo, pristnost in prvinskost divjine, začutiti neskončnost zvez-

dnatega neba pred bivaki, doživeti občutek prihoda na vrh, čutiti bičanje ledenih snežink 

v viharju in se v rumenih travah predati najtoplejšemu soncu pod soncem. Doživeti 

občutek lastne uresničitve! 

Mladi in tudi manj mladi so se danes vse preveč zataknili v dolini, med elektronske 

igračke, v navidezni svet interneta. V svet, kjer se neprestano srečujemo, a nikoli zares ne 

srečamo. V svet, kjer veliko pišemo in govorimo, a si težko povemo tisto, kar nam zares leži 

v duši. V svet, kjer smo bolj družabni kot kdajkoli doslej, a nam manjka dobre družbe. Kje 

pa, saj vse to ni le slabo! Sploh ne. A to je le sredstvo, ki nam pomaga, da se kaj na hitro 

pomenimo, da pogledamo, kakšna je vremenska napoved, da se pozanimamo za razmere 

– in da se zmenimo za turo!

Telesna dejavnost v naravi je gotovo eden najboljših načinov, da se človek izpolni. Da 

sam sebi dokaže, da zmore. Da z odrekanjem – pridobi. Danes se namreč nihče ni pripra-

vljen odreči ničemur. Ker se bojimo trenutne izgube. A prav hoja v gore in druge dejavno-

sti v naravi kažejo, da lahko trenutno odrekanje prinese več, kot si lahko predstavljamo v 

najbolj drznih mislih. Kdor je že kdaj šel na pot, ve, kaj pomeni zgodnje vstajanje v mrzlo 

jutro. Kaj pomeni napor ob strmem vzponu, še v polmraku, ko je telo povsem trdo. Ve, kaj 

pomeni neudobje ledenega zimskega bivaka, vlažna spalna vreča in pomrznjeni čevlji. Kaj 

sta strah in napetost, ko v megli iščeš naslednjega možica. Vse to so tiste trenutne izgube, 

žrtvovanje in odrekanje, ki že dajo slutiti nekaj velikega ... Kajti dolina je vse globlje, 

obzorja vse širša. 

In na koncu – dosežek! Čudovit razgled, težko dosegljiv vrh, prelep cvet ali izjemna 

žival. Barve neba v potezah, kakršnih človeški slikar ne zna razliti. Vonji, ki prekašajo vse 

dišavne vodice. To so tisti tako rekoč evforični občutki ob dosežku. Ko si sam ponosen na 

svoje dejanje. Da si sam prišel tja in ti je bilo dano doživeti! Danes ljudje namreč vse manj 

poznajo te občutke, posebej v fizičnem smislu. Zato tudi malo ljudi ve, kakšna je narava. 

Malo ljudi živi z njo. Malo ljudi se zaveda, da je lahko tudi nevarna, zahrbtna – a le za 

tistega, ki je ne pozna in ne spoštuje. 

Kdor pa z naravo zaživi, mu postane sopotnica, za katero ve, kakšna je in kako se bo 

obnašala. Ve, da se bo najprej odrekel, da bo potem pridobil. Ve, da več ko da, več mu bo 

dano. Samo tak človek lahko pozna čudoviti občutek samouresničitve. Ve, kaj pomeni 

vzklik: »To!« Tisti mladeniči bodo vedeli.
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