Pismo iz uredništva
|||

Karl Hren

Mohorjeva izdaja koledarje vse od leta
1858. Pred prvo svetovno vojno jih je družba
izdajala v zelo visoki nakladi – letna naklada
je dosegla skoraj število 100.000. Drugi časi
so bili družbi manj naklonjeni in izdajala je
manjše število koledarjev z zelo omejenim
obsegom. V vseh teh letih pa je ostal osnovni namen: krepiti slovenščino in slovensko
narodno skupnost na osnovi krščansko-socialnih temeljev. Bili so časi, ko sta imeli tako
slovenščina kakor tudi krščansko-socialna
usmerjenost prizvok zastarelosti – neaktualnosti. Za Koroško je to veljalo še prav
posebej zaradi slovenščine, na južni strani
Karavank pa zaradi krščansko-socialne
usmerjenosti.
Medtem se je „trend“ ponovno spremenil. Na Koroškem je sicer slovenščina še
vedno zelo ogrožena, a kake načrtne protislovenske politike danes v deželi ni več in
zanimanje za slovenščino tudi med nemško
govorečimi raste. Na obeh straneh Karavank pa lahko zaznamo, da v dobi vedno
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večje globalizacije hkrati raste zanimanje
za domače stvari, za vse tisto, kar imamo
posebnega in po čemer se razlikujemo od
široke množice. To „protiglobalizacijsko
usmeritev“ lahko opažamo na primer pri
naraščajočem številu publikacij o domačih
jedeh in navadah. Mislim, da se za tem skrivata tudi iskanje lastnih korenin in želja po
vrednotah, na katerih lahko gradimo.
Tako dobivajo tudi krščansko-socialne
vrednote, materinščina in lokalno-regionalna pripadnost novo aktualnost.
Ko sem z začetkom aprila 2014 skupaj s
Francem Kelihom prevzel vodenje Mohorjeve družbe, sem se zavedal dolge in bogate
tradicije koledarjev Mohorjeve družbe. Zato
sem se odločil, da koledar izdajam skupaj
s Hanzijem Filipičem, ki je že dolga leta
odgovoren zanj in ki je tudi letos opravil
glavnino dela.
Posebno težišče sva v koledarju namenila Ziljski dolini, ki je glede slovenščine
najbolj izpostavljeno jezikovno območje na
Koroškem. Na žalost moramo ugotoviti, da
iz ziljskih vasi izginja slovensko narečje. Le
še peščica otrok govori to narečje doma s
starši. Dvojezične šole poučujejo otroke slovenščino praviloma le še kot tuji jezik. Tako
smo v času, ki je sicer naklonjen manjšini
na Koroškem, priče, kako izginja jezikovna
kultura cele doline!
S prispevki o Zilji ter številnimi drugimi
zanimivimi prispevki, ki obravnavajo na
primer polpreteklo zgodovino Koroške ali
naravno in kulturno bogastvo dvojezičnega
ozemlja, vam želim prijetno branje!

Podelitev 25. Tischlerjeve nagrade
župniku Stanku Trapu
|||

Stanko Olip in Pepca Druml

25. Tischlerjevo nagrado sta Stanku Trapu izročila predsednik KKZ Janko Krištof in
predsednik NSKS Valentin Inzko.

Stanko Trap se je rodil 2. maja leta 1939
v Dvoru pri Šmihelu. Njegovemu očetu
najprej ni bilo treba nastopiti vojaške slu
žbe, ko pa je leta 1941 na cvetno nedeljo bral
pasijon v slovenskem jeziku, je to bilo zanj
usodno. Moral je v vojno in se ni več vrnil.
Družina s petimi otroki je ostala brez očeta.
Skozi otroška leta, med gimnazijskimi
leti in pozneje je Stanka najbolj oblikovala njegova mama – in to v veri, kulturi in
ljubezni do slovenskega jezika. Hvala Bogu
je pri tem imela močnega zaveznika in
pomočnika, svojega brata, Stankovega strica
župnika Avguština Čebula.
Po gimnazijskih letih na Plešivcu ter
študiju teologije v Celovcu in Würzburgu je

bil Stanko posvečen v duhovnika na praznik
apostolov Petra in Pavla leta 1967. Tisto leto
je bilo v krški škofiji dvajset novomašnikov.
Duhovnik prihaja iz ljudstva
Novomašni pridigar Avguštin Čebul je
med drugim povedal te pomenljive besede:
„Duhovnik prihaja iz ljudstva k oltarju, ki
je žrtvenik duhovnega življenja in kjer se
duhovnik najtesneje združi s Kristusom in
z ljudstvom! Duhovnik daruje za druge in
tudi sebe daruje za druge!“
Svojo duhovniško službo je Stanko
nastopil kot kaplan v Šentjakobu v letih
1968–1972. Tam ga je oblikovalo dvoje:
skrbno duhovno vodstvo župnika Andreja
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Kariclja in tesno sodelovanje s šentjakobskim kulturnim društvom.
Oboje mu je še kako prišlo prav, ko je
leta 1972 nastopil prvo samostojno službo
kot župnik na Kostanjah. Stanko sicer otožno pravi, da je bilo takrat na Kostanjah še
dosti več slovenskega življa, vendar je takrat
tudi občutil, da prav glede slovenstva veje
tam bolj severni veter. Stanku je uspelo s
prijazno pa tudi odločno besedo voditi farni
čoln skozi nemirne valove.
Leta 1975 je župnijski svet odločil, da
bodo prodali farovški skedenj v Gornji
vasi. Stanko Trap je spoznal edinstveno
priložnost, diplomatsko je vodil pogovore
in omogočil, da je s pomočjo KKZ in SPZ
ter s podporo iz Slovenije kupilo skedenj
Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak. V
skednju je z leti nastal s pomočjo osrednjih
kulturnih organizacij in Republike Slovenije
etnološki muzej kot kraj spomina in učenja.
Župnik na Zilji – oral je trdo ledino
Leta 1977 je Stanko prišel kot župnik na
Ziljo, najprej na Bistrico in v Gorjane, leta
1997 pa je prevzel še Melviče in Brdo.
Na Bistrici je Stanko kot prvi župnik dal
izvoliti župnijski svet, kajti prej na kaj takega ni bilo možno niti pomisliti. Oral je trdo
ledino! Med farani ni bilo niti osnovnega
razumevanja za pomen župnijskega sveta,
ki naj bi skupaj z župnikom oblikoval občestveno življenje, katerega žarišče je Božja
ljubezen do človeka. Župnijski svet so – kot
po mnogo farah južne Koroške – videli kot
podaljšano roko političnih frakcij ter nemško ali slovensko usmerjenih taborov.
Zastopnike slovenskih faranov je bilo
treba naknadno kooptirati – zanje je bilo to
gotovo ponižujoča in nezadovoljiva situaci-
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ja. Tudi glede liturgičnega jezika je stalno
potekal boj.
Stanko je kot župnik prevzel nasledstvo
slovenskih župnikov na Zilji Rudija Safrana, Maksa Michorja in Antona Kuchlinga,
ki so bili na vsakem koraku izpostavljeni
velikemu pritisku – poskusu izpodrinjenja
slovenske besede pri liturgiji.
Dediščina velikih Ziljanov
Tudi zaradi tega so bili na dnevnem redu
zahteve, grožnje in poniževanja. Stanko je
vse to občutil na lastni koži. V sebi je nosil
dediščino velikih Ziljanov slovenskega naroda: pesnika in narodopisca Urbana Jarnika,
jezikoslovca, narodnega buditelja in župnika
Matije Majarja Ziljskega, orglarja in deželnozborskega poslanca Franca Grafenauerja
in priznanega cerkvenega glasbenika, skladatelja in organista Antona Jobsta, po drugi
strani pa se je srečeval z dostikrat nerazlož
ljivo sovražnostjo do vsega slovenskega.
Odločno se je uprl, ko so hoteli podreti
župnišče v Gorjanah, kjer je dolga leta deloval Matija Majar Ziljski. Zbral je sredstva
za njegovo obnovo ter tam uredil center
za farne in izobraževalne dejavnosti. Kljub
številnim težavam in nasprotovanjem je – v
sodelovanju s Klubom koroških Slovencev
iz Ljubljane in Inštitutom Urban Jarnik –
v gorjanskem farovžu namestil spominsko
ploščo za Matija Majarja Ziljskega.
Slovenska govorica na Zilji je zakladnica
Stanko je počasi, vztrajno, z ljubeznijo
in potrpljenjem Ziljane prepričeval, kakšen
zaklad je njihovo domače slovensko ziljsko
narečje, prosil jih je, da naj slovenskega
jezika ne preganjajo in ne zatirajo, temveč z
ljubeznijo sprejemajo ter gojijo.

Bistven del tega truda je bilo in je cerkveno petje. Morda so pri tem Stanka vodile
tudi besede škofa Gregorija Rožmana, ki je
ob neki priložnosti poudaril: „Dokler bomo
peli, bomo obstali!“
Stanko ljudi posluša, z njimi potrpi, jih
bodri, jim stoji ob strani, je odprt in trden.
Ob neštetih priložnostih in v mnogo pogovorih je Stanko primerjal čudovito, krasno
Ziljsko dolino z veliko družino, v kateri je več
otrok. Vsak ima svoj značaj, svojo posebnost,
svoj talent, svojo pot, svojo nezamenljivost,
in vendar se v dobrih družinah vsi dobro
razumejo. Prav tako je treba sprejemati slovenski jezik kot dragocen del in zaklad te prelepe raznolike Ziljske doline, družine, v kateri najslabotnejšega člana ne zatirajo, temveč
ga bodrijo in z ljubeznijo podpirajo.
Ta Stankova pot seveda ni široka avtomobilska cesta, temveč dostikrat ozka, strma
steza, na kateri so zvesti spremljevalci tudi
trpljenje, razočaranje in malodušnost. Tako
je Stanko v pogovoru povedal tudi tole: „Po
več kot tridesetih letih dušnopastirskega
delovanja, v katerih sem se zares trudil na
vse mogoče načine, se cerkve vendarle vedno
bolj praznijo.“
Ko je o tem razočaranju potožil župnijskemu svetu in ga prosil za pomoč, so mu
malodušno odgovorili: Saj še lastnih otrok
ne zmoremo prepričati, kako pa bi druge!?
Trpljenje in žalost posebne vrste mu je
prizadela prometna nesreča leta 2008, v kateri
so izgubili življenje vsi trije njegovi sopotniki, med njimi tudi njegova zvesta gospodinja
Lonca Igerc. Kot globoka rana se je ta nesreča zarezala v Stankovo življenje. V bistveno
pomoč sta mu bila še bolj tesna povezava z
ranjenim in križanim Kristusom ter spodbuda in pomoč dobrih prijateljev, tako da je

Stanko Trap je počasi, vztrajno, z ljubeznijo
in potrpljenjem Ziljane prepričeval, kakšen
zaklad je njihovo domače slovensko ziljsko
narečje.

na njegovi nadaljnji poti zopet zasijalo sonce življenjskega optimizma. Morda se prav
v tem nekoliko razlikuje od svojega predhodnika župnika Antona Kuchlinga, ki je občasno žalostno zavzdihnil: „Pustite me, da svoj
narod ljubim in zanj trpim.“ To je čutil tudi
Stanko, ko je rekel: „Vsak župnik na Zilji
trpi,“ dodal pa je: „Kljub temu pa je vesel
in zadovoljen, ker ga kot značajnega človeka
spoštujejo in sprejemajo ter ga imajo radi.“
Vseskozi je bilo Stankovo delovanje jasno
zaznamovano in prepoznavno po geslu, ki si
ga je izbral kot novomašnik „Veselje v Gospodu je naša moč“.
Duhovnik kot kulturnik
Od leta 1986 do leta 1989 je bil Stanko
Trap odbornik Krščanske kulturne zveze.
Vsa leta je podpiral in še zdaj podpira akcije
za Ziljsko dolino. Vedno je bil pripravljen
sodelovati: prodajal je vstopnice za prire-
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ditve, na gostovanja je sprejemal gledališke
in lutkovne skupine, organiziral nastope, z
njegovo pomočjo poteka tudi sodelovanje z
rojaki v Kanalski dolini.
V smislu in po zgledu velikih prednikov duhovnikov na Zilji je z navdušenjem
sodeloval pri raznih temeljnih raziskavah na
področju narodopisja in jezikoslovja, ki sta
jih na Zilji izvajala med drugim Krščanska
kulturna zveza in Slovenski narodopisni
inštitut Urban Jarnik.
Začelo se je z dokumentacijo znamenite
ziljske noše in oblačilne kulture Slovencev
v Spodnji Ziljski dolini. Ob sodelovanju
s KKZ in Inštitutom Urban Jarnik so se
vrstile raziskave in po njih publikacije, ki so
Ziljo vedno znova spravljale v zavest širših
krogov na Koroškem.
Ob 110-letnici smrti Matije Majarja
Ziljskega leta 2002 je župnik Stanko Trap z
večjo skupino koroških Slovencev odpotoval v Prago po sledeh Matije Majarja Ziljskega ter oblikoval slovesnost blagoslovitve
obnovljenega Majarjevega groba. Tudi pri
spominskih prireditvah ob 30-letnici smrti
skladatelja Antona Jobsta, rojaka z Zilje, je
sodeloval domači župnik Stanko Trap.
Na Zilji se je ohranilo narečje, ki je
edinstveno med slovenskimi narečji. Vedno
znova se pojavljajo poskusi, da bi to narečje
zabeležili. Stanko Trap je vedno pripravljen
sodelovati. Sprejema skupine od vsepovsod
in jim razkazuje znamenitosti Ziljske doline.
Stanko ni napisal kake debele knjige, ni
izdal kake pesniške zbirke, ni postavil na
oder kake znamenite igre, ni akademski slikar, ni kričal kakih revolucionarnih parol po
ulicah, vendar kajpada piše knjigo. Poglavja
te knjige so že več ko 70 let posebno zaznamovana – zaznamovana z raznolikim, boga-
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tim, širokosrčnim, velikodušnim, ljubeznivim ter odločnim življenjem Stanka Trapa
kot duhovnika, narodnjaka in kulturnika, ki
je prisrčen in srčen povezovalec med obema
narodoma v deželi. Ta življenjska knjiga je
razlog, da Stanko danes dobi v roke Tisch
lerjevo nagrado.
Naj omenim še to: Na novomašnem
slavju Stanka Trapa pred skoraj 47-imi leti je
spregovoril tudi takratni predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin
Inzko. Poudaril je pomen duhovnikov za
narod in dejal: „Dokler ima narod dosti
duhovnikov, ostaja močan!“
Duhovniki naj povezujejo ljudi med seboj
in z Bogom
Zavedam se, da je Inzkova misel stara
sedeminštirideset let in da ji ne moremo pripisovati neke absolutnosti. Zavedam se tudi,
da ne bo že kar jutri vrsta mladih napolnila
naših bogoslovnih semenišč. Rad pa bi ravno ob primeru Stanka Trapa poudaril tole:
duhovniki niso čudaki s tujega planeta, ki so
prišli na zemljo, da bi počeli kaj nedojem
ljivega in nerazumljivega. So vzeti iz ljudstva in poklicani, da delajo in se darujejo za
ljudstvo, da ljudi povezujejo med seboj in z
Bogom, da so še posebej pozorni na to, kar
je majhnega, zatiranega, izrinjenega in ob
rob postavljenega – kot je to vsekakor tudi
tako dragoceni, edinstveni slovenski jezik na
Zilji – prav njemu naj bi se vrnila oziroma
ohranila ustrezni ugled in dostojanstvo.
Stanko, prisrčna ti hvala in Bog lonaj za
ta tvoj trud, za tvoj tako izvirni, očarljivi in
nezamenljivi način dušnopastirskega, narodnega in kulturnega delovanja na Zilji.
Stanko Olip

Koj zan ljip trošt in veselje uživa n'co
moje srce ...

Stanku Trapu v čast so zapele ljudske pevke z Brda pri Šmohorju. Z leve: Johanna Rogi,
Hannelore Thurner, Annemarie Robin, Hana Hebein.

S temi ljudskimi besedami iz svatovske
pesmi ziljske ohceti pozdravljam Vas, spoštovani župnik Stanko Trap, ki ste slavljenec
današnjega večera, s temi slovesnimi, starimi besedami pozdravljam Vas, spoštovani
častni gostje, spoštovano občinstvo: k tej
nebeški ohceti smo povabljeni vsi, to bo
naša slovesnost, ki bo trajala večno, kakor
pravi ljudska pesem, ki jo je v pesmarici leta
1846 zapisal Matija Majar Ziljski.
Časi niso prijazni, težko in nerodno je
govoriti o večni ohceti in razmišljati o nebesih sredi današnje negotovosti, kakor je tudi
težko in zahtevno govoriti o človeku, ki ga
srečujem dnevno in ki sem se ga v svojih
ziljskih letih naučila globoko ceniti.

Čas in svet, v katerem smo, se pretresljivo spreminjata.
Moderna komunikacijska tehnologija
nas je po eni strani povezala, po drugi pa
ukleščila, umrežila je planet, se ugnezdila
med države, narode, kulture, religije ...
Svet ni povezan samo tehnološko, tesno
je prepleten tudi gospodarsko in politi
čno, na videz raziskan do zadnjega kotička.
Nikoli v zgodovini še ni bilo toliko možnosti za vse, toliko podatkov, znanja, informacij, poti samouresničevanja.
O prihodnosti ni slišati dobre besede
Sredi vse te raznolikosti, sredi vseh teh
možnosti bi se svet lahko razvijal vzorno
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Župnijska cerkev na Rudi
Obnova zunanjščine in rekonstrukcija nekdanjih dekorativnih
sistemov
|||

Gorazd Živkovič

Na skrajno severovzhodnem robu današ izmed ledinskih imen – je izpričan šele v 17.
njega dvojezičnega ozemlja južne Koroške stoletju. Lastniki bližnjega gradu Višnjek/
leži med Grebinjem in Pliberkom občina Weißenegg so zagotovo močno vplivali na
zidavo cerkve. Grad je bil v drugi polovici
14. stoletja v lasti Celjskih grofov. Leta 1425
so ga z zamenjavo dali samostanu iz Bamberga, v lasti katerega je ostal do leta 1759.
Farna cerkev je posvečena sveti Mariji
Magdaleni in jo omenjajo prvič leta 1511.
Opornik na severozahodni strani ladje je
označen z letnico 1536. Cerkev leži nad vasjo
na zemljišču, ki se dviga proti vzhodu. Ladja
sama je v jedru še iz romanske dobe, poligonalni oltarni prostor pa iz prve polovice
15. stoletja. Na južni strani tega prostora je
dozidana gotska zakristija, na severni straCerkev sv. Marije Magdalene po obnovi. ni pa zvonik. Pred zahodnim portalom je
Kamnita streha zvonika je deloma verjetno še odprta lopa iz 19. stoletja.
Glavni oltar je delo iz druge četrtine 18.
iz 18. stoletja in kaže dekorativne horizontalne
trakove. Druge na sliki vidne strehe so bile stoletja. Stranska kipa nad vrati oltarnega
leta 2011 obnovljene s serpentinom. Pročelje obhoda sta Helena in Jurij. Sveta Helena,
zvonika je obnovljeno z zgodnjebaročnim zavetnica žebljarjev, in sveti Jurij, zavetnik
dekorjem, prezbiterij s poznogotskim sistemom vitezov in vojakov, sta bila v Bambergu zelo
(začetek 16. stoletja). čaščena. Eden izmed žebljev, s katerimi
naj bi bil Jezus pribit na križ, je shranjen v
Ruda. Zgodovina Rude, kot že ime pove, tamkajšnji stolni cerkvi. Lastniška razmerja
je ozko povezana s kopanjem srebra in bližnjega gradu Višnjek in omenjena kipa
obdelavo železa, a tudi z vinogradništvom. dopuščajo domnevo o močnem vplivu BamMorda so že v srednjem veku pridelovali beržanov. Škofija Bamberg je namreč po
vino. „Vinograd“ – kot to označuje eno svoji ustanovitvi v letu 1007 na Koroškem
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dobila veliko zemljiških površin od svojega
ustanovitelja cesarja Henrika II. Središča
njenega ozemlja so bili Beljak, Wolfsberg,
Bad St. Leonhard in tudi Grebinj.
Vrhu tega je romansko okroglo okno na
zahodni strani stare farne cerkve v Grebinjskem Kloštru očitno delo iste kamnoseške
delavnice kot okno na Rudi.
Streha

Streha iz skrilavca pred obnovo. Najstarejše
Posebnost cerkve je – na srednjem površine so na zvoniku, prezbiteriju in
Koroškem razširjena – strešna kritina s kam- zakristiji. Streha ladje na levi strani je bila
nitimi, skrilastimi ploščami. Zelo verjetno 1960 obnovljena s skrilavcem z območja Ploč.

je, da so take kritine nastale šele v petnajstem stoletju v zvezi z utrjevanjem cerkva
in gradov zaradi številnih turških vpadov v
naše kraje. Tako se je za mogočnim zidovjem zaščiteno ljudstvo obranilo izsiljevanja
z grožnjo požiga. Čeprav je ta kritina zelo
dolgoživa, bodo najstarejši še obstoječi
primeri – na Koroškem je še približno 150
poslopij s kamnito streho, po večini cerkve –
iz 18. in 19. stoletja.
Kot pri protiturških taborih na Krčanjah
in na Djekšah si moramo tudi v primeru
Rude predstavljati znatno višje obrambno
obzidje, ki so ga najbrž v 19. stoletju znižali
na današnjo višino. Stari lokalni kamnolomi
so bili zaradi nerentabilnosti v prvi polovici
20. stoletja opuščeni. Od leta 1996 uvažajo
surovino iz italijansko-švicarskega mejnega
prostora. To je zelenkasti serpentin, ki se
predvsem po barvi razlikuje od nekdanjega
sivkastega materiala. Kljub vsej živosti in
raznolikosti kamna se obnovljene strehe
razlikujejo od prejšnjih po načinu pokriva
nja, kajti tipološko bogastvo pojema. Tako
na primer pri enostavni kritnji, katere
posebnost je, da so večji formati skrilavca
pri kapu, proti slemenu se pa manjša format.

Slika iz leta 1947 kaže na ladji zelo
enakomerne kamne večjega formata v obliki
romba, ki segajo v 19. stoletje. Spodnji del
strehe in streha lope sta bila obnovljena z
žganim bobrovcem. Zakristija in prezbiterij
pa nosita najmanjši format strešnih kamnov,
ki jih lahko opredelimo za najstarejše.

Pogosto so vmes kriti trakovi, ki veljajo za
dekorativni okras strehe.
Divjo kritino pa srečujemo pri manjših
objektih in je značilna po tem, da ni sistematike glede velikosti. Čeprav je danes kamnita streha najmanj trikrat dražja od streh z
žgano opeko in je njena optika znatno izra-
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Živeti s Parkinsonovo boleznijo
Mojca Budkovič
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Življenjska doba se je podaljšala, zato se čedalje več ljudi sreča s to ali ono kronično
boleznijo. Čeprav bi vsi želeli dolgo živeti, večinoma nismo pripravljeni sprejeti omejitev
in nadlog, ki jih te bolezni prinašajo. Vendar je to za večino starejših nujni davek na dolgo
življenje. Obenem je pred njimi nov izziv: kako kljub telesnim in duševnim obremenitvam
bolezni ohraniti kar največ presežnih, lepih sestavin življenja. Tokratni prispevek o zdravju
govori o Parkinsonovi bolezni, ki je značilen primer bolezni, ki neposredno ne ogrozi življenja, a močno vpliva na njegovo kakovost.
Ko pokličem naslednjega bolnika, se na
klopeh v čakalnici nihče ne zgane, tudi možakar zunaj mirno kadi naprej. Končno zagledam sedeči voziček, ki ga je reševalec parkiral
prav na sredino majhnega prostora in zaslišim
tih glas: „Tukaj ... tukaj.“ Nekako nama uspe
srečno privijugati skozi dvoje ozkih vrat v
ambulanto.

„Midva se še ne poznava, najbrž vas je
vodil kolega. Kako vam gre?“
„Saj vidite, grozno je.“
„Vem. Navadno ljudje mislijo, da je samo
rak nekaj hudega, a tudi Parkinsonova bolezen zna zagreniti življenje.“
Komaj razumem tihi, pretrgani odgovor:
„Kje pa … Rak … bi bil ... rešitev.“
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Mož še nima sedemdeset let in že več kot
deset let prihaja v ambulanto. Že leta pred
prvim obiskom je opazil, da ne voha dobro.
Večkrat se je na štedilniku kaj prismodilo in
je žena užaljeno spraševala, zakaj ni odstavil
posode, on pa zares ni zavohal smradu zažgane jedi.

Človek in narava

Bolezen je prinašala vedno nove nadloge
Bolj moteče težave so se začele neopazno,
s tresenjem desne roke v mirovanju. Če je kaj
prijel ali roki sklenil, je tresenje prešlo. Domači so ga nagovorili, da se je posvetoval z zdravnikom, in ta ga je napotil naprej k nevrologu.
Ta je ugotovil, da gre za začetek Parkinsonove
bolezni, in mu predpisal zdravilo. Tresenje se
je nekoliko zmanjšalo, a sčasoma sta se mu
pridružili vse večja okornost in počasnost. Ni
zmogel pospešiti koraka, tudi ne steči. Ni imel
pravega ravnotežja, včasih ga je kar potegnilo
naprej in bi skoraj padel. Dobil je dodatno
zdravilo, ki je odlično delovalo, in naslednja
tri leta je lahko živel skoraj normalno. Nato
so se težave spet povečale, čeprav mu je zdravnik povišal odmerek zdravila. Ponoči se je le
s težavo obračal v postelji. Kot ostalo telo je
bil tudi obraz vse bolj negiben, kot maska.
Pisal je vse težje, nekdaj lepa pisava je postajala vse bolj drobna in stresena. Podnevi se je
stanje spreminjalo; kake pol ure potem, ko je
vzel zdravilo, je zvezanost minila, manj se
je tresel in lažje je hodil. Ko pa je zdravilo
popustilo, je kar zamrznil, vse dokler ni začela
delovati naslednja tableta. Pojasnili so mu, da
bo zdravilo bolje delovalo, če ga bo vzel na
prazen želodec, saj hrana v želodcu ovira prehod zdravilne snovi v dvanajstnik, od koder
se resorbira v kri. Ta majhna sprememba je
pomembno izboljšala njegovo počutje v popoldanskih urah. Bolezen pa je prinašala vedno
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nove nadloge. Začel se je sliniti – ni mu bilo
jasno, ali pri svoji počasnosti tudi preveč leno
požira slino, a zdelo se mu je, da to ni edini
vzrok, da ima sline enostavno preveč. Ko ga je
žena v restavraciji opomnila, ker se mu je iz
ust pocedil majhen potoček, je opustil srečanja
s prijatelji in druga druženja zunaj doma.
Prišla je zima, ko ni več upal stopiti na
smuči, saj je bil preveč okoren, da bi usklajeno vijugal po smučišču in se izogibal drugim
smučarjem. To ga je zelo potrlo, saj je nadvse
rad in dobro smučal, v mladosti je celo tekmoval. Tako je družina odšla na smučišče, sam pa
je obsedel doma in razmišljal, da ga življenje
ne veseli več. Izgubil je stike s prijatelji, hojo v
hribe, smučanje, celo delo na vrtu je opravljal
počasi in nerodno.
Ker je bil na vodstvenem položaju, so bile
na delovnem mestu že začetne težave zelo
moteče. Na sestankih je moral roko vselej s čim
zaposliti, da se ni tresla. Če se je vznemiril, je
na to pozabil in roka je vsem na očeh nesramno trepetala. Pogosto se mu je izneveril glas.
Ko se je javil k besedi, ni mogel spregovoriti
glasno in s poudarkom – kljub trudu je bil
njegov glas slaboten, nekam piskajoč in monoton. Pisal je vse težje; na srečo je lahko večino
gradiva napisal na samem, z računalnikom,
ročno je komaj načečkal svoj podpis.
Njegov mandat je potekel še pred opaznejšimi težavami in potem so mu na srečo dodelili strokovno delo, pri katerem ni imel veliko
stikov z ljudmi. Kljub temu se je prav zaradi
bolezni moral predčasno upokojiti, saj je živel
zunaj mesta, z napredovanjem bolezni pa ni
bil več varen voznik.
Da bi pridobil čim več „dobrega časa“,
je večkrat na svojo pest prekoračil predpisani
odmerek zdravila. A to je le poslabšalo novo
težavo, ki se je pojavljala že prej. Začeli so se
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