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UVODNIK

Andrej Stritar

Strpnost in radost
Lepega majskega dne je Slovenija osupnila. Naši otroci so razbili pročelje Državnega 

zbora! Vlada je pred tem napovedala spremembe na področju študentskega dela. 
Študentske in dijaške organizacije so bile proti in so v Ljubljani sklicale demonstracije. 
Goreče besede govornikov in preveč alkohola so naredili svoje, množica se je podala pred 
parlament in začela nanj metati vse, kar jim je prišlo pod roke, od jajc do granitnih kock. 
Na srečo ni bilo ranjenih ali celo mrtvih, zvečer pa smo vsi nemo gledali razbita okna 
našega hrama demokracije in se spraševali, kaj se nam dogaja.

In kaj ima ta nesrečni dogodek z gorami, zakaj o tem pišem tu? Saj res ni neposre-
dne povezave, z gorami se ne ukvarjamo zaradi politike, pač pa zaradi našega veselja 
in dobrega počutja. Pa vendar je tisto, kar se nam dogaja v neprijetnem vsakdanu, tudi 
odraz tistega, kar počnemo v prostem času. Kadar smo prosti, gradimo svoje osebnosti 
in osebnosti svojih otrok, te pa potem vplivajo tudi na naše vsakdanje početje. Posredno 
zato lahko tudi naši hobiji krojijo usodo celotne družbe.

Ko sem gledal posnetke razbijaške mladine, ki smo jo obtoževali vandalizma, so se 
mi zasmilili. Mar niso taki, kot smo mi, "ta stari"? Saj danes lahko vsak vsakega javno žali. 
Nihče nikogar ne spoštuje, strpnosti ni več, takoj se gre "na nož" in se nasprotnika uničuje 
z vsemi sredstvi. Mediji nas zasipajo s slabimi novicami, napihujejo probleme, o uspehih 
pa sploh ne poročajo. Prežeti smo s pesimizmom, nihče se sploh ne trudi več vlivati 
radosti v ta naša življenja. Zato ni nič čudnega, da so tudi najstniki zamorjeni in so spro-
stili svoje napetosti, kakor jih pač so. Morda pa smo vsi potrebovali nekaj take streznitve?

Domišljam si, da mi, ljubitelji gora, znamo pobegniti iz tega začaranega kroga. Zjutraj 
si zastavimo izzivalen cilj, potem pa se trudimo v znoju svojega telesa premagovati 
raznorazne težave na poti. Vmes in na cilju pa uživamo v drobnih malenkostih, ki nam jih 
podarja narava. S svojimi prijatelji na poti si pomagamo in si delimo težave in dobrote. Na 
cilju oziroma po svoji dogodivščini smo zadovoljeni, pomirjeni, nagrajeni s še eno lepoto 
življenja, ki smo si jo priborili sami in za katero nas je nagradila narava.

Zakaj ne bi tudi v svojem vsakdanu na tak način premagovali težav in se življenja, dela 
in izzivov veselili, ne pa ob njih trpeli? Kako bi lahko svojo radost iz hribov preselili tudi v 
svoj vsakdan?

Zagotovo ne enostavno in hitro, toda vredno se je truditi. Najbolje bi bilo čim več 
ljudi "zastrupiti" z našimi radostmi, jim predstaviti svetle strani življenja, za katere denar 
in ostali problemi vsakdanjosti sploh niso zelo pomembni. V planinskih družinah je 
tako "zastrupljanje" lastnih otrok samoumevno, za ostalo mladino pa so zelo koristni vsi 
vzgojni programi Planinske zveze. Vsekakor jih je treba gojiti in razvijati naprej, prav je, da 
je to ena temeljnih usmeritev organizacije.

Mislim pa, da bi lahko bili s svojim pogledom na življenje prodornejši tudi širše v 
družbi. Politiki in mediji dnevno govorijo o denarju in produkciji, zelo malo o kakovosti 
življenja, nič pa o potrebi po stiku človeka z naravo, ki je po moje ključen za našo srečo. 
Morda se v glavah tistih mladincev, ki so metali kamenje na parlament, ne bi nabralo 
toliko gneva, če bi jim znali vzgojiti več strpnosti in radosti tudi s pomočjo narave, ki nam 
vse to ponuja zastonj!

Poletje je tu, gore nas čakajo, vsem bralcem želim veliko radostnih doživetij ob 
strpnem premagovanju izzivov.
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NAROČANJE 24 UR NA DAN

Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja vse 
članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, ki 
praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in mo-
žne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno 
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na tere-
nu lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro. 
Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne 
moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne 
poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli 
zaradi hoje po gorah po navodilih iz te revije.
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